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RESUMO  

 

 

Esta tese aborda a violência do ato fotográfico. Orientada por um constructo teórico da 

Cultura Visual, a pesquisa desenvolve-se a partir da experiência do autor em fotografar 

supostos criminosos em delegacias de polícia na cidade de Uberlândia (2002-2005). Ela 

destaca a violência do fotojornalista em seu assujeitamento e na sua passividade em 

relação à violência contra o outro. Ademais, apresenta o desenvolvimento de um 

fotojornalismo com forte viés social que se contrapõe ao sistema panóptico. O 

fotojornalismo também é abordado contextualmente entre outras diversas formas de 

violências que têm a cidade como palco. Ou seja, são considerados os “estados de 

violência” e os “mecanismos” de produção dela mediados pelo jornal. De modo a 

concluir, as imagens produzidas e censuradas no contexto do jornalismo (e utilizadas 

como fonte desta pesquisa) migram para outro espaço – o museu de arte – no qual 

ganham novas interpretações e sugerem caminhos mais abertos. Ao serem transpostas 

para outros espaços, as fotografias geram novos e emancipadores sentidos: para o 

fotógrafo e para a disseminação e reflexão das imagens da violência.  

 

Palavras-chave: fotografia; violência; narrativa visual; arte contemporânea. 
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SUMMARY 

 

 

This thesis addresses the violence of the photographic act. Guided by a theoretical 

construct of Visual Culture, the research is developed from the author's experience in 

photographing alleged criminals in police stations in the city of Uberlândia (2002-2005). 

It highlights the violence of the photojournalist in his antipersonification and his 

passivity in relation to the violence against the other. In addition, it presents the 

development of a photojournalism with a strong social bias that contrasts with the 

panoptic system. Photojournalism is also approached contextually among other forms 

of violence that have the city as a stage. That is, they are considered the "states of 

violence" and the "mechanisms" of her production mediated by the newspaper. To 

conclude, the images produced and censored in the context of journalism (and used as 

the source of this research) migrate to another space - the art museum - in which they 

gain new interpretations and suggest more open paths. When transposed to other 

spaces, the photographs generate new and emancipating meanings: for the 

photographer and for the dissemination and reflection of the images of violence. 

 

Keywords: photography; violence; visual narrative; contemporary art. 
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RESUMEN 

 

 

Esta tesis aborda la violencia del acto fotográfico. Guiada por un constructo teórico de 

Cultura Visual, la investigación se desarrolla a partir de la experiencia del autor en 

fotografiar a presuntos delincuentes en estaciones de policía en la ciudad de Uberlândia 

(2002-2005). Destaca la violencia del fotoperiodista en su sujeción y su pasividad en 

relación con la violencia contra el otro. Además, presenta el desarrollo de un 

fotoperiodismo con un fuerte sesgo social que contrasta con el sistema panóptico. El 

fotoperiodismo también se aborda contextualmente entre otras formas de violencia que 

tienen a la ciudad como escenario. Es decir, son considerados los "estados de violencia" 

y los "mecanismos" de su producción mediados por el periódico. Para concluir, las 

imágenes producidas y censuradas en el contexto del periodismo (y utilizadas como 

fuente de esta investigación) migran a otro espacio, el museo de arte, en el que obtienen 

nuevas interpretaciones y sugieren caminos más abiertos. Cuando se transponen a otros 

espacios, las fotografías generan significados nuevos y emancipadores: para el fotógrafo 

y para la difusión y reflexión de las imágenes de violencia. 

 

Palabras clave: fotografia; violência; narrativa visual; arte contemporáneo. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Antes de apresentar a tese, considero fundamental apresentar-me enquanto 

pesquisador e autor. Faço isto para ressaltar que esta pesquisa apresenta “um olhar” 

que também se relaciona com minha vida e memórias. Neste sentido, faço aqui um 

breve relato com inspirações autoetnográficas1 sobre os (des)caminhos da violência que 

impregnam a perspectiva do meu pensamento investigativo. A partir de Versiani (2002), 

considero que o pesquisador não precisa suprimir sua subjetividade na construção de 

sua pesquisa, mas pode e deve refletir sobre as consequências do seu trabalho para o 

Outro. Esta reflexão é pertinente se considerarmos que as relações sociais e políticas, 

entre outras, constituem-me enquanto sujeito e influenciam minhas relações com o que 

pesquiso. A visibilidade do pesquisador conectado com o seu ambiente, assim como a 

reflexividade ou a consciência de si abarcam aspectos como o engajamento pessoal, 

diferentemente de uma pesquisa edificada em uma perspectiva positivista. Para além 

das questões pessoais, a inspiração na autoetnografia, nos moldes pós-modernos, pode 

ser um componente político com vistas a explicitar elementos da iniquidade em tempos 

e espaços sociais particulares.  

As primeiras escolas de etnografia, a exemplo da obra Os argonautas do pacífico 

ocidental, escrita por Bronislaw Malinowski (1884-1942), em 1922 (VERSIANI, 2002, 

p.65) são, de certo modo, herdeiras da ciência moderna e de seus métodos de 

investigação calcados na objetividade e na descrição do mundo. Ou seja, tratava-se de 

uma escrita distanciada e monológica, em que a experiência pessoal não deveria ser 

considerada no momento da transposição da pesquisa para a redação. Além disso, a 

adequação aos critérios do texto científico produziria uma escrita impessoal. Esse tipo 

                                                            
1 Ver documentação datada e relacionada em apêndices. A partir dela, destaco algumas questões que 
experienciei e que podem ser entendidas também pelo que Kowarick (2000) chama de “espoliação 
urbana”: longas horas passadas no transporte coletivo, precariedade da casa do trabalhador, a 
inexistência de áreas verdes nos bairros, a falta de equipamentos culturais e de lazer, a poluição 
ambiental, a erosão, a falta de iluminação. Estas espoliações seriam mediatizadas pela ação do Estado e 
variariam de acordo “com as conjunturas políticas e poderiam ou não estar associadas às conquistas que 
o movimento operário e sindical obtenha na esfera das relações de trabalho” (KOWARIC, 2000, apud 
AUGUSTO, 2007, p. 55). 
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de pesquisa, fundamentada na ida a campo, na observação, nas anotações em diários e 

na experiência pessoal, deveria adequar-se aos critérios do texto científico, redundando 

em “realismo etnográfico”. Contudo, esse tipo de escrita, que pretende-se “imparcial”, 

está residualmente na essência do discurso do jornalismo ainda nos dias de hoje. Pode-

se dizer que a subjetividade – fator evitado na construção da ciência positivista – 

também está presente nas páginas do jornal que elegi como fonte. Em suma, se a 

autoetnografia, nesses moldes (ocidentais), pressupunha a relação dicotômica 

sujeito/objeto (VERSIANI, 2002, p. 67), assumir uma inspiração autoetnográfica nos 

moldes pós-modernos pode redundar em uma maior explicitação da relação entre 

sujeito e objeto. 

Apesar de sua grande importância naquele contexto, como uma forma de 

conhecer aspectos do mundo, a escrita “objetiva” mostrou-se limitada com o passar dos 

tempos para explicar as relações sociais complexas. A escrita autoetnografica “pós-

moderna”, assim, representa grandes avanços porque pressupõe a experiência pessoal 

e uma subjetividade “instável e cambiante” que passam a ser consideradas em sua 

complexidade processual e em contínua interação com outras subjetividades, 

considerando seus contextos de produção. Para esta perspectiva, um processo 

intersubjetivo contextualizado revela, na escrita, sujeitos históricos e políticos.  

Outra questão é que os modelos dicotômicos são substituídos por modelos 

“sistêmicos, sincrônicos e diacrônicos, prontos a lidar com a mobilidade e a 

complexidade” (VERSIANI, 2002, p.67-69). Além disso, a inspiração na autoetnografia 

pós-moderna permite pressupor que, mais do que refletir a “descoberta de um objeto 

anterior e exterior ao pesquisador, o objeto surge como delimitação construída pelo 

pesquisador” (VERSIANI, 2002, p.67-69)2. Deste modo, se na escrita autoetnográfica 

“pós-moderna” sujeito e objeto estão imbricados, ofereço um breve relato sobre minha 

trajetória destacando algumas questões que me levaram a orientar o meu olhar para a 

minha própria violência por meio do olhar de um fotojornalista. 

Em 1985, depois de terminar o colegial, ingressei como voluntário no 2° Batalhão 

Ferroviário, localizado na cidade de Araguari-MG, e estava determinado a seguir carreira 

                                                            
2 Apesar de propor uma escrita que dialoga com a autoetnografia pós-moderna, considero que este 
diálogo será mais perceptível através das imagens que apresentaremos no capítulo 3, com a apresentação 
de fotografias autorais que compõem a nossa pesquisa. 
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militar. Olhando do presente, utilizo a palavra “empoderamento” para me referir àquele 

sentimento e ao desejo que eu compartilhava com alguns dos colegas de minha geração 

sobre a possibilidade de me tornar militar. No meu caso, eu acreditava que isso poderia 

conferir-me uma melhor condição social e, consequentemente, para minha família. 

Minha realidade na infância fora composta também por trabalho como bóia-fria nas 

colheitas de café juntamente com meu pai e meu irmão, engraxate, vendedor 

ambulante, office boy e, entre 15 e 17 anos, como assistente e aprendiz de fotógrafo. 

Atividades que possibilitavam que eu ajudasse no orçamento familiar. Estudei para 

prestar o concurso para sargento durante os dois últimos anos do colegial e me sentia 

confiante em relação àquela escolha. Porém, duas experiências ocorridas durante o 

serviço militar levaram-me a repensar aquele início de carreira.  

A primeira refere-se a um exercício em grupo comandado por dois alunos do 

curso para cabos, ex-colegas de colegial que tinham ingressado no exército antes de 

mim. Eles se aproximarem de mim, em uma ocasião, me deram ordem para realizar um 

exercício de forma repetitiva e em destaque aos olhos do pelotão. Aquela situação, que 

pareceu cômica para alguns colegas do pelotão, foi constrangedora para mim. Inclusive 

me fez refletir sobre o despreparo daqueles colegas para lidar com a autoridade. 

Em outro momento, eu estava de sentinela na área interna do quartel quando 

passou do lado de fora um pelotão de recrutas em uma corrida matinal. Entre o 

cantarolar de uma música que incentivava o pelotão a continuar correndo e uma pausa, 

uma voz soou em segundo plano, ordenando que alguém corrigisse a postura. Ao final 

do dia, no momento em que os militares eram reunidos em filas para serem 

dispensados, meu “nome de guerra” (Soares) e meu número foram citados por ter 

desobedecido a uma ordem superior de um cabo que comandava aquele pelotão. 

Entendi somente naquele momento que aquela voz se dirigia a mim. Devido àquela 

“transgressão disciplinar”, fiquei detido em uma cela juntamente com outros colegas 

também infratores. O meu descontentamento com esse ambiente, que se mostrava 

hostil, perdurou até a data da prova para ingressar na escola para sargentos. Naquela 

ocasião, decidi interromper o processo de seleção e desisti de seguir essa carreira. Eu 

tinha, então, como única a certeza, a convicção de que não seria militar.  

Foi ainda no exército, poucos dias antes de terminar o serviço militar, que um de 

meus colegas de colegial e de pelotão me informou que uma emissora de tv da cidade 
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vizinha, Uberlândia, precisava de alguém com alguma experiência em fotografia para 

trabalhar como cinegrafista ou cameraman. Com o cabelo ainda curto do exército, me 

dirigi àquela emissora e me apresentei para a vaga, retornando em seguida para casa. 

Um mês depois, quando eu nem me lembrava daquela entrevista de emprego, alguém 

telefonou para a casa de um vizinho (telefone era um artigo de luxo em 1986) e deixou 

um recado: começava, então, minha carreira na imprensa e minha história feita de 

deslocamentos pendulares entre as duas cidades. Eu substituíra o “atirar” do exército 

pelo “atirar” com a câmera.  

É válido destacar que não existiam escolas de comunicação em Uberlândia em 

1986. Boa parte dos profissionais de minha geração eram “provisionados”, de modo que 

quem tivesse “boa aparência” e soubesse razoavelmente a língua portuguesa poderia 

trabalhar como jornalista. A primeira turma de comunicação foi formada em 1989. 

Assim, sem formação específica e sem ter nenhum conhecimento técnico sobre a arte 

do vídeo, fui aceito no meu primeiro emprego como cameraman. Com os primeiros 

quatro salários comprei uma câmera fotográfica e um flash para trabalhar como “frila” 

para complementar a renda. Esse dinheiro extra me possibilitou comprar a minha 

primeira câmera de vídeo VHS e fazer um dinheiro extra, trabalhando também para a 

tv, em horário extra.  

Depois de mais ou menos dois anos de trabalho na imprensa, recebi uma 

proposta para entrar como sócio em uma produtora de vídeo. Empenhei toda a 

economia que eu tinha conquistado até aquele momento, como parte da sociedade. 

Trabalhei por um ano sem salário e, ao final, desisti. Depois de desentendimentos, levei 

para casa alguns equipamentos que eu considerava serem de minha propriedade e 

contratei um advogado para me representar, que acabou por não comparecer quando 

fui intimado a prestar esclarecimentos. Sem saber o motivo pelo qual o advogado havia 

desaparecido, sozinho, fui levado preso para esclarecer a situação. Em 1992, naquela 

noite que seria o meu primeiro dia de aula no curso de graduação em Artes Visuais da 

Universidade Federal de Uberlândia, eu me encontrava preso na 16ª Delegacia de Polícia 

na cidade de Uberlândia. Esta experiência marcou minha história, vindo a se refletir mais 

tarde em meu trabalho como fotojornalista. Principalmente na forma como vejo as 

relações de privilégios e poder, dando, com um certo grau de inconsciente, acredito, 

origem às indagações minhas e ao meu objeto de pesquisa.  
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Resolvida esta questão, paralelamente ao estudo no curso de Artes Visuais, 

continuei meu trabalho como camaraman em outra emissora de TV: a TV Universitária 

de Uberlândia. Foi quando ainda trabalhava nesta emissora que recebi convite para 

trabalhar como fotojornalista no Jornal Correio de Uberlândia, em 1999. Foi no referido 

jornal que tive a oportunidade de fotografar, entre outras tantas pautas, supostos 

criminosos acusados de alguma forma de delito. Foi a partir desse trabalho que comecei 

a constituir um arquivo com muitas das fotografias que apresento aqui. 

Em 2003, seis anos depois de ter terminado a graduação em artes visuais pela 

Universidade Federal de Uberlândia, recebi um convite feito por uma professora (Regma 

Maria dos Santos) que mudaria minha trajetória de fotógrafo, levando-me de volta aos 

bancos da escola. Foi a partir daquele convite que ingressei no curso de especialização 

em História (2004-2005). Foi durante essa mesma especialização que elaborei um pré-

projeto para, em 2007, ingressar no mestrado em História. O mestrado me propiciou a 

oportunidade de refletir sobre minha condição social e política como fotojornalista e 

também sobre as cidades. Durante o curso, li sobre o período de ditadura civil-militar 

brasileira e pude entender a condição de “silêncio” vivida por minha família, por não 

conhecer esse lado de nossa história, além de compreender o quanto minha formação 

ginasial e colegial tinha sido precária em vários aspectos. A partir do mestrado 

compreendi que a história que eu havia aprendido era apenas uma história parcial e 

oficial. O curso também foi importante para eu desenvolver certa compreensão e 

empatia sobre as condições sociais e econômicas de migrantes que chegavam à cidade, 

como era o meu caso.  

O conjunto de questionamentos surgidos no decorrer da formação levou-me a 

refletir que o trabalho do fotojornalista está no centro-margem da comunicação 

contemporânea. Centro porque a imagem é fundamental na comunicação e margem 

porque, ao profissional da imagem, àquela época mais do que hoje, era atribuída a 

função de, meramente, ilustrar e não “falar”. Também pude ponderar que a 

comunicação na contemporaneidade não pode ser feita sem que se recorra à imagem 

técnica fotográfica e videográfica; sob o risco de alcançar apenas um público muito 

reduzido. Como se viu, a subjetividade aqui é mediadora para debater a hegemonia 

“entre” código escrito e imagem técnica (fotográfica) através de um exercício auto-
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reflexivo, pois acredito que “É necessário que a própria posição do teórico ou crítico em 

relação a esses objetos seja explicitada com clareza” (VERSIANI, 2002, p. 69). 

Sendo assim, se o poder produz os sujeitos, conforme se pode perceber tanto 

em Foucault (1997) quanto em Foucault (2010), as reflexões que proponho caminham 

no sentido de questionar as relações de poder determinantes ou produtoras do sujeito 

fotojornalista ao mesmo tempo em que ele propõem desvios das práticas dominantes 

de seu corpo e do produto de seu trabalho. O recorte proposto parte da fonte de 

investigação – o Jornal Correio de Uberlândia – no ano de 2002, porém, se estende ao 

final de um período que trabalhei como fotojornalista para este jornal, em 2005, e um 

retorno, entre 2009 a 2012, depois de um breve período fora do jornal, sem deixar de 

considerar, no entanto, que escrevo a partir do presente. 

É no sentido de explicitar e definir alguns aspectos sobre minha posição 

enquanto teórico ou crítico, em relação ao meu objeto, que dividi a pesquisa em três 

capítulos intitulados da seguinte maneira: “Enquadrar”, “Desenquadrar” e 

“Desenquadrar-se”. 

No capítulo “Enquadrar”, a partir de uma experiência de fotografar supostos 

criminosos em delegacias de polícia na cidade de Uberlândia, apresento um conjunto de 

imagens-referência recortadas de jornal. A partir delas, reflito sobre a violência na 

captura de imagens de supostos criminosos. Essa violência, conforme defendo, inclui 

também o assujeitamento do (corpo do) fotojornalista além de sua própria violência 

contra o Outro. Essa experiência foi contextualizada de modo a considerar o 

desenvolvimento de três das primeiras gerações de fotojornalistas representadas por 

Jacob Riis, Erich Salomon e Robert Capa. Isto é, expoentes situados entre os últimos 30 

anos do século XIX e os primeiros 30 anos do XX, culminando com o fotojornalismo 

moderno do entre-guerras. A partir de Riis, como referência, reflito sobre um possível 

primórdio do fotojornalismo, destacando sua relação com o sistema panóptico e o 

desenvolvimento de um fotojornalismo com forte viés social. A relação do 

fotojornalismo com o sistema panóptico também foi utilizado para refletir sobre um 

fotojornalismo altamente “publicitário” para o sistema panóptico, composto pelas 

relações de poder resultantes do binômio comunicação-dispositivo de segurança. Em 

pautas como essa, de forma mais explícita, pôde-se perceber que o fotojornalista é 

assujeitado a uma “maquinaria do poder” (FOUCAULT, 1987). Uma questão que norteia 
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esse primeiro capítulo é o desenvolvimento de uma ciência (1870) calcada no “detalhe” 

e a produção da imagem fotográfica “iconográfica” em sua relação com o Punctum 

(BARTHES, 1984) que, de certo modo, perdurou até os anos 1980.  

No capítulo “Desenquadrar”, com base em reportagens sobre o contexto das 

delegacias de polícia, relaciono as violências ocorridas no espaço privado das delegacias 

às violências que têm a cidade como palco. Ou seja, parto dos conceitos propostos por 

Dias (1996) e reflito no sentido de passar dos “atos de violência” aos “estados de 

violência” (DIAS, 1996) mediados pelo jornal no que diz respeito à produção de uma 

imagem da cidade. Neste ínterim, para além da imagem-estereótipo dela, refleti sobre 

a violência simbólica e as lutas pelo direito à cidade, de modo a compor uma outra 

imagem da cidade. Para tanto, apresento reportagens produzidas pelo Jornal Correio de 

Uberlândia, fonte privilegiada desta pesquisa, para levantar alguns “mecanismos” 

(ORLANDI, 2007) de produção de violência simbólica próprios da comunicação desse 

jornal e as violências presentes nesta cidade para além da notícia factual. Assim, de 

modo a ampliar a reflexão sobre os estados de violência, relaciono uma “economia do 

medo” à produção de “corpos dóceis” sociais que favorece uma “indústria da 

segurança”. Aqui, a imagem da cidade, de forma contraditória, foi apresentada como 

um quebra-cabeças composto por várias outras imagens e refletida como “publicidade”.  

Se nos dois primeiros capítulos reflito a partir de um “estofo” (iconológico) para, 

grosso modo, “preencher” essas imagens com “um” sentido (ORLANDI, 2007) 

“documental” para além dos “atos de violência”, já no capítulo “Desenquadrar-se”, as 

imagens-fonte – os corpos indóceis –, apresentadas na introdução da pesquisa, ganham 

uma outra interpretação. Neste capítulo, retomo estas imagens para, a partir delas, 

propor uma abordagem, não no sentido de reconstituir tempos e espaços, mas para 

refletir sobre seu caráter de “pensatividade”, ou seja, na análise de suas capacidades de 

autonomia na edificação de significados, por serem “formas sensíveis” (RANCIÈRE)3. Se 

nos dois primeiros capítulos a fotografia é, de certo modo, refletida em “um” discurso 

metalinguístico ou “uma disciplina para criticar a própria disciplina” (DANTO, 2006, p.9), 

                                                            
3 “A Autonomia das Imagens”, comunicação de Jacques Rancière proferida em 14 de março de 2011 no 
Culturgest, em Lisboa. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=6OwVuF3zam0>. Acesso em 
13/12/2018. 
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no capítulo 3 procuro me “aproximar” do território da arte a partir do pressuposto de 

seu “fim” (DANTO, 2006)4. 

Para abrir cada capítulo, conjuntamente com os títulos foram relacionadas 

epígrafes autorais que refletem três sujeitos e constroem alegorias do fotojornalista. 

Estruturações que também pode ser entendidas como alegorias do “dispositivo” 

fotográfico, são elas: o funcionário do cárcere; o flaneur e o funcionário da coxia. A 

primeira epígrafe descreve o momento em que o funcionário do cárcere presencia a 

cena de um suposto criminoso sendo fotografado para ser identificado, ao mesmo 

tempo em que desempenha suas funções burocráticas. Sua descrição da cena 

presenciada é feita de modo a relacionar os seus sentidos e apresentar a questão sobre 

a qual as ciências humanas, a literatura e, mais tarde, a história, se debruçaram e se 

desenvolveram desde o século XVIII: o detalhe. A segunda epígrafe é uma narrativa do 

flaneur sobre a cidade e sua imagem caleidoscópica feita de diversos fragmentos, de 

tempos e espaços desconexos e ajuntados através da montagem “fluida” (do time-

lapse), de maneira que se propõe que a violência seja compreendida para além dos 

“atos” e de modo que se possa apresentar outras visualidades da cidade que compõem 

um “dissenso” da imagem dominante. A terceira epígrafe é uma narrativa do funcionário 

da coxia sobre os bastidores do teatro e o momento em que o palco se abre para o seu 

exterior. Mesmo momento em que os artistas deixam de atuar em seu inteior para 

convidar o espectador para, do lado de fora, se juntar a eles, fazendo parte da 

“encenação”, de modo a relacionar ficção e realidade, documento e expressão, vida e 

arte. Uma fala de Rancière, contudo, adverte para o fato de que “saber que as palavras 

são apenas palavras e os espetáculos apenas espetáculos pode ajudar-nos a 

compreender melhor como as palavras e as imagens, as histórias e as performances 

podem mudar alguma coisa no mundo em que vivemos” (RANCIÈRE, 2012, p. 26). 

É válido ressaltar, todavia, que o fotojornalismo não se resume ao 

assujeitamento dos corpos que captura. Assim, o trabalho do fotojornalista não se 

                                                            
4 Danto (2006) propõem uma divisão didática da história da arte em três “eras” ou “descontinuidades”: a 
era “pré-arte” ou da “imagem antes da era da arte” (abrangendo o período “desde o final do império 
romano até aproximadamente o ano de 1.400 d.C”). Neste período, o conceito “arte” não existiria. O 
período da “era da arte” (de 1.400 d.C a 1980), em que ela é “inventada”. E, finalmente, a era da “arte 
depois do fim da arte”, pós-1980, caracterizada pelo “fim das narrativas” e pela possibilidade de o artista 
poder lançar mão, na contemporaneidade, de toda arte produzida até então para propor suas obras 
(DANTO, 2006, p. 4-5). 
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resume, de forma caricata, à única imagem que proponho. Porém, através desta 

pesquisa, quis refletir de modo a provocar o debate e a reflexão estendendo o debate 

ao papel da imprensa. De saída, posso ser questionado sobre a violência pela qual 

passam jornalistas no exercício de suas funções ou mesmo sobre a violência dos policiais 

representada aqui de forma “discreta”. Eles também são presos a uma maquinaria do 

poder. Porém, ao longo da pesquisa, pude compreender que já seria difícil abordar a 

violência “do” fotojornalista e que trabalhar com as imagens do fotojornalismo já seria 

um grande empreendimento. 
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CAPÍTULO 1 – Enquadrar 

 

 

1/125’: Um espelho colocado em um dos cantos da sala de espera refletia a 

imagem de um rapaz sentado dentro da sala ao lado. Ele estava sentado em um 

pequeno banco de madeira. A imagem que chegava até mim era levemente 

embaciada e distorcida. Aquele rapaz era moreno e aparentava ter entre 20 e 

25 anos de idade. A silhueta dele surgia por trás de uma cortina de fumaça que 

adentrava a janela, vinda do seu lado direito, formando uma imensa figura 

geométrica retangular suspensa e movediça no ar. Ele estava sentado de perfil 

para mim e seu olhar parecia não ter um ponto fixo no espaço. Essa imagem 

me chega de forma involuntária agora à memória. Ela vem trazida pelo cheiro 

de cigarro exalado por um senhor sentado ao meu lado, no momento em que 

inicio estas reflexões. Naquela ocasião, o cheiro de cigarro se misturava a um 

odor nauseabundo de urina denunciando que em alguma sala ao lado havia um 

banheiro.  

De onde eu aguardava dava pra ver, em um canto daquela sala obscura onde o 

rapaz aguardava, um arquivo de aço de várias gavetas semi-enferrujado, 

calçado por madeiras de forma improvisada. Talvez para evitar a umidade da 

chuva sinalizada pelas manchas de mofo na parede e uma rachadura no teto, 

como se ali houvesse goteiras. Em cima do armário, no segundo plano, atrás 

daquela silhueta jovem, era possível ver uma pilha enorme de jornais velhos 

que emprestava ao ambiente um sentido de desordem. Por um breve 

momento, enquanto eu observava aquela cena que mais se parecia a uma 

pintura de Vermeer, uma barata escalou a parede. O que acentuou o meu 

sentimento de asco, se escondendo em alguma fresta atrás dos jornais. 

Por um breve instante, ouvi zumbidos e gritos de gente conversando ao longe, 

como se elas estivessem em diversos e diferentes planos e como se brigassem 

entre si ou com algum interlocutor que não lhes desse atenção. Imediatamente, 

ouvi o ruído de grandes portas de metal se abrindo e batendo. Buzinas de carros 

se misturavam a gritos de crianças em um plano mais distante.  

Diante daquele rapaz, a uns três ou quatro metros, pude observar um véu 

escuro, como se fosse um fantasma, escondendo algum objeto. Nesse 

momento uma porta se abriu e pude ver surgir atrás da fumaça do ambiente 

um homem magro e pardo com barba por fazer. Aquele sujeito parecia-me 

familiar e usava uma camisa listrada, aberta uns dois botões, de forma que 

deixava à mostra uma grossa corrente e um crucifixo dourados mergulhados 
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nos pelos do peito. De forma breve e silenciosa, ele adentrou a faixa de luz 

proveniente da janela. Um passo adiante e ele se escondeu silenciosamente 

atrás do crepe escuro. Um segundo mais e sua voz rouca seguida de pigarro 

ordenou: “Atenção!!!”. Um ruído quase imperceptível reverberou na sala, 

lembrando o som de encaixe de baioneta de fuzil. Um quarto de segundo mais, 

outra ordem: “Pronto!”5. 

 

[...] o gesto de olhar atrás do espelho, ao se ver, quando criança, para tentar 

apreender a experiência da produção da própria imagem (refletida) ou 

descobrir o seu mistério, ou seja, ver-se (ler-se, dizer-se). A ambição de estar 

nos bastidores da encenação da identidade. (ORLANDI, 2007, p.157) 

 

 

Introdução 

 

 

Entre os anos 1999 e 2012 trabalhei na função de fotojornalista para o Jornal 

Correio de Uberlândia6, na cidade de Uberlândia, região do Triângulo Mineiro. Em uma 

das pautas diárias eu era enviado para fotografar supostos criminosos presos ou detidos 

em delegacias. Ou seja, sujeitos que estavam à disposição da imprensa para serem 

entrevistados e ou fotografados. No momento de produção daquelas imagens, eu os 

fotografava à distância, quando eles desembarcavam de viaturas das Polícias Civil ou 

                                                            
5 Escritos de memória sobre um dia do ano de 1992. 
6 Fundado na segunda metade da década de 1930, o Jornal Correio de Uberlândia, diferentemente dos 
outros jornais que existiram em Uberlândia, cobriu grande parte da história da cidade. Suas atividades 
foram encerradas em dezembro de 2016 e ele foi um veículo bastante utilizado como fonte de 
investigação por vários pesquisadores de diversas áreas do conhecimento. Muitos dos quais criticam o 
fato de esse veículo se alinhar ao imaginário social predominante que apresenta a cidade de forma 
ufanista e grandiloquente. Neste ínterim, o jornal apresenta/representa vários sujeitos que compõem a 
classe dirigente da cidade e ecoa suas vozes. Interpretações como as de Soares (1998) e Machado (1990), 
por exemplo, apresentam personagens como Rondon Pacheco (1919-2016) que foi um signatário do 
Golpe civil-militar de 1964 e que, através de sua proximidade e atuação junto aos círculos do poder em 
Brasília, conseguiu trazer várias instituições para Uberlândia, como a Universidade Federal de Uberlândia. 
Além disso, ele teve importante participação nas negociações que levaram diversas estruturas para a 
cidade, como rodovias e órgãos representantes do governo. Ao longo da história dessa cidade, foi criado 
o consenso, ou senso comum, de que a cidade se desenvolveu por estar geograficamente bem localizada. 
Pessoalmente, o meu interesse em utilizar esse jornal como fonte deve-se também ao fato de lá ter 
trabalhado como fotojornalista por mais de uma década. O “Correio”, como era conhecido, será utilizado 
como fonte a partir da qual faremos uma análise de seus vários discursos sobre a violência, mais 
detalhadamente no segundo capítulo. Doravante, ele será citado como “JCU”. Importa salientar aqui que 
em 2000 o JCU passa a usar fotografia digital na produção de jornalismo. 
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Militar (e adentravam as delegacias) ou me aproximava deles nos espaços fechados das 

delegacias. Em todas as situações, eles eram geralmente conduzidos ou acompanhados 

por policiais. Durante a realização desse tipo de fotografia, muitas vezes os presos se 

contorciam, se esquivavam e escondiam seus rostos da forma que lhes era possível.  

Em pautas como essa, o fotojornalista empreende uma “caça” aos rostos e 

corpos desses sujeitos através de golpes7. Palavra que, etimologicamente, significa: 

incisão feita por lâminas, produzindo “feridas” através de recortes irregulares e 

profundos. Mas que na fotografia de cunho jornalístico compreende a seleção, o recorte 

e o retalhamento de ocasiões, por meio de um processo de descontextualização 

temporal e espacial das mesmas, para disponibilizar suas imagens para a produção de 

notícias. 

Nesses breves trânsitos de idas e vindas às delegacias, comecei a questionar 

sobre a possível violência inerente a minha prática. Este primeiro questionamento 

levou-me a produzir um arquivo com imagens que pudessem, de alguma forma, refletir 

o que considerei ser um tipo de violência própria do ato fotográfico. Em paralelo, 

comecei a empreender uma pesquisa exploratória sobre a produção de imagens dos 

presos nesses espaços e sua veiculação na imprensa. 

Em uma das leituras (FOUCAULT, 1987), em contraponto, pude perceber que na 

França dos séculos XV e XVI, “bandidos” eram apresentados e punidos – “supliciados” 

em rituais que ocorriam nos espaços públicos das cidades. No mundo do fotojornalismo 

em que eu atuava, embora numa dimensão simbólica, o corpo do preso também era 

supliciado pela exposição forçada. A diferença é que, na atualidade, a punição (que 

antes era predominantemente física) cedeu lugar à produção e exploração da imagem 

desses sujeitos. Exploração que se dá pela imprensa nos espaços geralmente fechados 

das delegacias de polícia. 

Atualmente (2002), esses sujeitos são re(a)presentados, por exemplo, nos 

jornais impressos e TVs. Fato que, por si só, já se caracteriza como um ritual de punição 

e condenação. Além disso, no “presente”, a punição passou a ser impingida a suas almas 

(FOUCAULT, 1987) através da humilhação. Nesse novo contexto, o jornal assume 

simbolicamente o lugar do espaço público – a “praça” – no qual eles são expostos aos 

                                                            
7 Em Le coup de lacoupe, Dubois (1993) já usava a expressão “golpe” para se referir ao ato fotográfico 
como uma forma de violência. 
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consumidores de jornais. Nesse contexto, o fotojornalista, de certo modo, assume o 

papel do carrasco ao “retalhar” o corpo dos supostos criminosos para re(a)presentá-los 

no jornal. Como fotojornalista, constatei preliminarmente que o trabalho de captura 

dessas imagens – os golpes –, em muitas ocasiões, eram feitos mediante a 

coerção/contorção desses “corpos”, daí tratar-se de uma violência simbólica 

(BOURDIEU, 1989; DIAS, 1996). 
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1.1  Narrativa empírica: corpos (in)dóceis 

 

 

1.1.a. Fonte: JCU, 12 de janeiro de 2002, caderno Segurança, p. B4. 

1.1.b. Fonte: JCU, 27 de fevereiro de 2002, caderno Segurança, p. B4.  
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1.1.c. Fonte: JCU, 12 de abril de 2002, caderno Segurança, p. B4. 
 

 

1.1.d. Fonte: JCU, 25 de maio de 2012, caderno Segurança, p. B4. 
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1.1.e. Fonte: JCU, 24 de setembro de 2002, caderno Segurança, p. B4. 
 

 

1.1.f. Fonte: JCU, 8 de novembro de 2002, caderno Segurança, p. B4. 
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As imagens que compõem esse primeiro quadro de referências foram feitas por 

fotojornalistas diversos. Porém, estes não foram identificados pelo jornal. As fotos 

foram assinadas com a autoria Correio e têm em comum o fato de terem sido feitas nas 

dependências da 16ª Delegacia de Polícia da cidade de Uberlândia. Elas são 

apresentadas a seguir, conjuntamente com a manchete, a descrição delas e a legenda: 

a. Manchete: “Civil prende mais dois que assaltaram fábrica”. Foto: Três homens 

algemados escondem seus rostos. Legenda: “Os três acusados estão presos na 

cadeia onde esperam por decisão judicial”. 

b. Manchete: “Seis são presos acusados de roubo de carros”. Foto: Seis homens 

algemados escondem seus rostos. Legenda: “Os homens foram apresentados, 

ontem à tarde, na delegacia de Roubos de Cargas”. 

c. Manchete: “Presa a quadrilha que metralhou caminhonete”. Foto: Três homens 

algemados escondem seus rostos. Legenda: “Os acusados escondem o rosto para 

não serem reconhecidos pelas pessoas na delegacia”. 

d. Manchete: “Preso assaltante que atirou em PRF”. Foto: Homem algemado 

esconde o rosto. Legenda: “Rodrigo esconde o rosto na sala de ocorrência da 

Polícia Militar”. 

e. Manchete: “Criminoso alugava armas para ladrão fazer assaltos”. Foto: Dois 

homens escondem seus rostos ao embarcarem em viatura da PM. Legenda: 

“Edmar César e Uelton Abadio, ao chegarem ontem à Delegacia de Furtos e 

Roubos para ser interrogados”.  

f. Manchete: “Sete são presos por roubo de cargas”. Foto: Homens algemados 

escondem seus rostos. Legenda: “Presos: os acusados foram mostrados à 

imprensa, ontem, na Delegacia de Cargas”. 

 

A primeira imagem (1.1.a) apresenta três rapazes algemados. A algema é o 

dispositivo8 que se repete de forma que, através de seus braços, eles estão presos uns 

                                                            
8 Para Foucault (2007), o dispositivo é definido como um conjunto decididamente heterogêneo que 
engloba discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o 
não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos 
(Foucault, 2000, p. 244). Agamben (2009, p. 28) define o dispositivo foucaultiano como uma espécie de 
manipulação de forças relacionadas a estratégias de relações de força que condicionam e são 
condicionadas por certo tipo de saber (FOUCAULT, 2000, apud Agamben, 2009, p. 299-300). Agamben 
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aos outros, como se também eles fossem elos de uma corrente. Ela nos instiga a refletir 

sobre uma primeira “captura” e possível coerção anterior ao ato fotográfico, uma vez 

que para serem fotografados eles devem ter adentrado a sala já nessa condição. A cor 

de suas peles não permite que eles sejam identificados como sujeitos “brancos”. A 

camiseta de um deles parece exibir uma marca ou publicidade. Da forma que lhes é 

possível, eles escondem seus rostos para não serem identificados ou fotografados. 

Nesse segundo momento de “captura” – fotográfica – a imagem enquadra e recorta 

seus corpos de forma a aproximar e enfatizar o desejo do fotógrafo de mostrar detalhes 

de seus rostos e de revelar suas identidades. Eles parecem não ter muita opção, a não 

ser esperar e torcer para que o fotógrafo termine o trabalho e vá embora. 

A segunda imagem (1.1.b) desse quadro de referências apresenta seis rapazes 

também algemados entre eles. O gesto de esconder o rosto se repete da mesma forma 

que na primeira imagem. Eles também estão capturados dentro de uma sala, um 

ambiente burocrático de uma delegacia. Um mapa em segundo plano nos permite dizer 

se tratar da cidade de Uberlândia. A cor de suas peles também não nos permite dizer 

que se trata de homens brancos, mas pardos.  

A terceira imagem (1.1.c) apresenta três homens pardos algemados escondendo 

seus rostos, como se a luz que adentrasse pela janela tivesse o poder de cegá-los. 

Observo que eles são aparentemente fortes e bem nutridos. 

A quarta imagem (1.1.d) apresenta um homem também pardo em gesto de 

esconder seu rosto da câmera e do fotógrafo, de forma que ele parece bater a cabeça 

sobre a mesa. Suas mãos estão algemadas atrás de seu corpo, enfatizando sua 

impossibilidade de reagir ao ato fotográfico.  

A quinta imagem (1.1.e) apresenta dois homens tendo uma viatura de polícia em 

segundo plano. Eles parecem desembarcar na porta da delegacia e são flagrados 

também em gesto de esconder seus rostos. Apesar de suas mãos estarem fora do 

quadro, a imagem sugere que elas se encontram fora de campo. Fato que suscita as 

algemas na imaginação do leitor. 

                                                            
também inventaria outros significados8 da palavra “dispositivo”, como a “genealogia teológica do 
dispositivo”, contribuição muito importante para o debate que ora trazemos. De forma conclusiva, 
Agamben argumenta que “todo dispositivo implica um processo de subjetivação e que, na atual fase do 
capitalismo, produz dessubjetivação, ou seja, eles “capturam” os sujeitos e os dessubjetiva. 
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A sexta imagem (1.1.f) apresenta seis homens algemados que parecem se 

contorcer para esconder seus rostos. Eles estão acompanhados por um sétimo homem, 

o qual não se pode identificar como policial ou como um dos membros do grupo, uma 

vez que ele também está vestido com roupas de civis, não com farda. A confusão, ou 

semelhança, é reforçada pelo gesto de sua mão esquerda estendida na direção do 

grupo, como se ele também estivesse algemado. Um relógio ou pulseira em seu braço 

esquerdo reforça a dúvida de se tratar ou não de algemas. Ao levar sua mão direita ao 

boné no momento em que foi feita a foto, ele também esconde seu rosto, acentuando 

ainda mais a confusão entre ser um dos supostos criminosos ou ser um policial civil à 

paisana. Um mapa na parede e uma folhinha permitem-nos dizer que se trata do mesmo 

ambiente da segunda foto (1.1.b) dessa narrativa. Ela foi feita de forma a abarcar esse 

grupo com um ângulo de cobertura maior, deixando aparecer mais detalhes da sala em 

primeiro e terceiro planos, incluindo uma prateleira ou estante do lado esquerdo da foto 

e um colete com informações sobre a Polícia Civil do lado direito.  

A partir de todas essas imagens e manchetes que as acompanham é possível 

dizer que elas têm como objeto sujeitos que, de acordo com informações fornecidas 

pelo jornal, são acusados por crimes contra o patrimônio. É possível dizer também que 

casos como esses envolvem geralmente algum tipo de violência física (e simbólica) e até 

mesmo mortes de algumas das vítimas envolvidas em suas ações. Esse primeiro quadro 

de referências compõe uma narrativa visual sobre a qual se pode dizer, de forma 

genérica, que são corpos acéfalos9 associados aos prejuízos, constrangimentos e dores 

provocados em suas vítimas. Para além da dor pessoal de cada vítima com a perda de 

seus patrimônios e mesmo de muitas vidas, essas imagens são geradoras de um pathos 

que envolve medo e revolta social. Sendo assim, nessa pesquisa, não se trata de negar 

a existência dos crimes, mas de refletir sobre o uso dessas imagens em uma economia 

das trocas simbólicas (BOURDIEU, 1989) e sobre a violência, para além delas mesmas, 

(como estereótipo) no trabalho do fotojornalista.  

Em ocasiões como essas também o fotojornalista está capturado pelo dispositivo 

de segurança. Sua entrada ali acontece a partir de um acordo prévio entre a imprensa e 

                                                            
9 A figura do acéfalo está ligada à utilização da guilhotina, que começa a ser utilizada na França em 1792 
e, depois, em outros países da Europa, para punir criminosos (FOUCAULT, 2007). No terceiro capítulo, 
voltaremos a essa questão. 
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os responsáveis por manter esses espaços. Assim, seu corpo está submetido ao mesmo 

“olho do poder”. Isto é, ele também é vigiado e pode ser punido se não agir em 

conformidade com a ordem. Da mesma forma que os corpos dos supostos criminosos 

se contorcem e se esquivam, também o do fotojornalista, com o seu rosto escondido 

atrás da câmera, atua no sentido de fazer contorções e malabarismos. O intuito, 

entretanto, é procurar por um momento em que possa capturar seus rostos. Essas 

contorções e malabarismos ocorrem no interior de uma maquinaria de produção de 

sentidos.  

Deste modo, o corpo do fotojornalista também é controlado para não sair do 

“papel” que lhe é destinado. Se, por um lado, esses supostos criminosos são silenciados, 

também ao fotojornalista não cabe falar, senão através de “determinadas” imagens. Aos 

rostos cobertos desses sujeitos se opõe, do outro lado, o rosto coberto do fotógrafo pelo 

dispositivo câmera e o “rosto” coberto do fotógrafo – a autoria da imagem – subtraído 

pelo dispositivo imprensa. Pois, ele receia ser identificado e reconhecido em algum 

momento futuro, quando (e se) esses sujeitos tiverem retornado ao mundo lá fora.  

Essas imagens fantasmagóricas são produzidas sob a marca do medo: de um lado 

o medo desses sujeitos de serem identificados, de terem suas identidades reveladas; do 

outro, o medo do fotojornalista de alguma retaliação futura ou mesmo imediata. Por 

isso, aqui, o fotojornalista-pesquisador se coloca a uma certa distância (inclusive pelo 

tempo de produção desta escrita). Distância também do “dispositivo de segurança” em 

um jogo de aproximações e recuos. Se é através da imagem fotográfica que a voz do 

fotojornalista poderia ecoar na imprensa, por outro lado, porém, a imprensa também 

se institui como um segundo lugar de produção simbólica de “silêncios”, de “vozes” e 

“silenciamentos” (ORLANDI, 2007). Em suma, um lugar de omissões e de “desvios”. A 

imprensa (o editor, o dono do jornal) tem o poder de selecionar e silenciar “imagens” e 

ou colocá-las em cena. Ao fotojornalista caberia, assim, de certo modo, atuar como um 

fiel “funcionário” para atender às demandas de seus (dois) contratantes, previamente 

acordadas entre si.  

Essas imagens podem abrigar e condensar temporalidades diversas: o tempo da 

realidade histórica, ou seja, dos acontecimentos em que esses sujeitos se encontraram 

e tramaram suas ações supostamente criminosas; o tempo da produção da imagem (no 

interior ou exterior da delegacia), quando os “funcionários” se reuniram e colocaram 
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esses sujeitos em cena para serem fotografados; o tempo-duração e a “imagem-

movimento” (DELEUZE, 2009) impressa ou virtual, ou seja, tempo dilatado ao infinito 

fotográfico, que reúne todos os outros tempos e espaços, tempo de todos e cada um 

dos espectadores, tempo de eternos retornos, entre a fruição privada e coletiva. Tempo 

condensado pelo golpe do corte temporal e espacial, tempo em que o fotógrafo 

supostamente os reuniu em uma única imagem e se reuniu com eles. Essas imagens 

podem ser consideradas como reflexos em uma sala de espelhos no qual nunca se pode 

chegar ao “Real” (BARTHES, 1984). O momento desse “click” mais se assemelha, pela 

forma como é produzido, ao corte produzido por uma guilhotina (o obturador). A partir 

desse ato, os corpos têm suas cabeças cortadas. Eles se tornam acéfalos, uma imagem 

simbólica a qual proponho um outro sentido, uma outra interpretação (ORLANDI, 2007). 

Esse momento condensado na imagem única dos supostos criminosos permite, em 

nosso caso, transitar por diversos imaginários, compondo narrativas ou mesmo “filmes”, 

por exemplo, pelo imaginário do condenado da Idade Média.  

Sobre o processo de produção dessas imagens é lícito dizer que um fio ou uma 

linha de tensão une o corpo do fotógrafo aos corpos desses sujeitos, como se o 

fotojornalista lançasse uma seta (ou uma “tenaz”: uma espécie de anzol de pescador 

com duas garras) que se crava na carne de cada um deles, em um gesto de punição 

social, atingindo seus corpos e ferindo suas almas. Porém, a partir dessas imagens, pode-

se dizer, que o fotojornalista também está capturado e preso a esses corpos e às teias 

de relações sociais em que presencia a violência. Sendo assim, a reflexão que proponho 

sobre a violência não é no sentido de narrar as atuações desses supostos criminosos e 

suas consequências, conforme é feito em boa medida pelo jornal que utilizo como fonte. 

Considero que isso compõe, de certo modo, o estereótipo e o senso comum sobre a 

violência, do qual parto. Também não pretendo abordar, necessariamente, a violência 

no Brasil, conforme Del Priori & Müller (2017) e Carneiro (2015), mas refletir sobre o 

trabalho do fotojornalista em sua relação com os diversos espaços em que atua e as 

possibilidades ou “modos de ver” a violência. Ao partir dessa pauta é que questiono: Os 

atos de violência podem ajudar a refletir sobre o trabalho da e na imprensa? 
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1.1.1  Violências 

A violência está presente no dia a dia da história da civilização de modo que 

talvez pareça redundância a tentativa de defini-la. De acordo com o senso comum, ela 

pode estar associada à aplicação da força contra alguém (ou mesmo algo), invadindo 

sua integridade física e/ou psicológica e moral, intimidando-o e subjugando-o. Ao relatar 

histórias recheadas de parábolas que envolvem violência, a Bíblia nos permite pensar 

que ela está, há muito tempo, presente na história da humanidade, a exemplo do 

assassinato de Abel por Caim, seu irmão. Episódio que instiga-nos a refletir sobre ela, 

associando-a a sentimentos como a ira, a inveja, o egoísmo e a intolerância. No entanto, 

é sabido que o homem que habitava as cavernas de Lascaux também se valia de 

violência para defender-se e defender o seu grupo, para atacar e capturar sua caça, sob 

o risco de morrer ou padecer de fome. A violência, neste caso, é um componente 

positivo no sentido de preservar a vida. Em meio a esse catálogo, é sabido que o 

processo “civilizatório” realizou-se, também, por meio da violência, que dizimou 

populações indígenas ou autóctones e dominou seus territórios. Sendo assim, desde os 

primórdios da espécie humana até nossas sociedades civilizadas contemporâneas, a 

violência se transforma, suscitando uma constante (re)atualização. A medida que nos 

deparamos com novas tecnologias, novos questionamentos surgem advindos de seus 

usos. 

Na imprensa, boa parte do conteúdo que conhecemos por violência pode ser 

debatido pelo viés do que Dias (1996) chamou de “atos de violência”, referindo-se a atos 

“concentrados em danos materiais e físicos” próprios da violência urbana e sua 

expressão na imprensa (DIAS, 1996). Para esta autora, a violência constitui “uma 

tendência universal do jornalismo” que já foi, em períodos anteriores da história da 

imprensa, condenada por seus métodos de sensacionalismo jornalístico (DIAS, 1996, 

p.96). No Brasil, uma característica da abertura política (1985) foi a explicitação da 

violência de forma mais acentuada e associada à exploração da miséria pela imprensa. 

Deste modo, após a redemocratização, a violência tornou-se um produto explorado de 

forma massiva por ela. Nesse contexto mencionado surgiram, inclusive, alguns veículos 

de comunicação especializados em dar uma atenção especial aos atos de violência, de 

forma exagerada e redundante, enfatizando exaustivamente a ocorrência dela no meio 

urbano. 
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Porém, uma característica da violência é que ela pode ser também simbólica 

(BOURDIEU, 1989). Exemplo disso pode ser percebido na forma como a imprensa 

estrutura a informação e define “a objetividade do sentido do mundo” através de uma 

“concordância das subjetividades” (BOURDIEU, 1989, p.8-9). Esses grupos estruturantes 

ou sistemas simbólicos cumpririam “a sua função política de instrumentos de imposição 

ou de legitimação da dominação [...] de uma classe sobre outra” através da “violência 

simbólica”, ou seja, para a “domesticação dos dominados” através da produção 

simbólica, conforme entendimento de Bourdieu (1989, p.11-12).  

A partir das reflexões propostas acima, podemos compreender a violência como 

um dispositivo (FOUCAULT, 2008; AGAMBEN, 2009) de controle de populações ou 

mesmo que ela é exercida por dispositivos, implementos (ARENDT, 1994) ou mesmo 

aparelhos (FLUSSER, 2002) que podem produzir coerção, assujeitamento e 

comportamentos programados. 

Quando lemos notícias publicadas diariamente nos meios de comunicação e 

observamos as diferentes formas como elas são noticiadas, podemos definir os atos de 

violência como se fossem seus “conteúdos manifestos” (FREUD, 1900) por trás dos quais 

estão escondidos os “conteúdos latentes” ou “estados de violência” (Dias, 1996). Os 

estados de violência estão disfarçados através das construções retóricas, nas entrelinhas 

da objetividade da informação, na suposta imparcialidade da notícia, nos gestos e poses 

próprios do jargão jornalístico, compondo um “sonho”, diríamos a partir de Freud, ou 

“ordens” ou “regimes” de verdade, a partir de Foucault (1996).  

Uma definição que interessa aqui é a que propõe Dias (1996) sobre os “estados 

de violência”. Eles podem ser definidos como os diversos tipos de relações de poder, 

domínio e assujeitamento que podem ser observados para além dos “atos de violência”. 

Se os atos de violência se estabelecem toda vez que um indivíduo sente-se “despojado, 

destituído, ou seja, privado de algo a que tem direito”, por outro lado, de forma a 

ampliar esta compreensão, os estados de violência são “modalidades de violência que 

acarretam prejuízos igualmente graves, danos às crenças e costumes, morais e 

psicológicos” (DIAS, 1996, p.100).  

Ao debater o ato fotográfico como um ato que implica um sujeito em processo, 

Dubois (2010) nos permite refletir sobre os atos de violência no trabalho da imprensa 

nos seguintes termos: 
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Depois do índice, o corte. Depois da questão da relação da imagem com o real, 

a questão de sua relação com o espaço e com o tempo. Aqui tudo vai girar em 

torno da noção de corte [...]. 

Temporalmente de fato [...] a imagem-ato fotográfica interrompe, detém, fixa, 

imobiliza, destaca, separa a duração, captando dela um único instante. 

Espacialmente, da mesma maneira, fraciona, levanta, isola, capta, recorta uma 

porção de extensão. (DUBOIS, 2010, p.161) 

 

O entendimento do ato fotográfico empreendido acima não poderia ser 

estendido ao modo como também é produzida a notícia? A imprensa não trabalha de 

forma a selecionar (silenciar), descontextualizar, recortar e pôr em cena certos objetos? 

Assim, de forma a complementar essa noção de golpe, o debate proposto por Dubois 

também traz questões relativas ao “fora de campo”. Contudo, o fora de campo não se 

refere apenas ao espaço físico externo ao “quadro” e aos tempos anteriores e 

posteriores ao ato fotográfico, o que ficou fora do quadro, que foi recortado. De forma 

um pouco mais reflexiva, o que se pode chamar de “quadro” só tem sua existência na 

sua relação com o espaço de onde ele foi recortado, o seu “fora”. Este espaço é, em 

grande medida, o que produz o que está “dentro”. O “fora” pode ser considerado, de 

certo modo, como a parte silenciosa da imagem, um ponto cego imageticamente 

falando.  

Esse ponto cego é a parte silenciada, digamos assim, e também uma construção. 

Ela faz parte do discurso ideológico10 que jorra dos “aparelhos”. Em outras palavras, a 

parte silenciada é constituída através de relações de confiança e de trocas simbólicas 

entre a imprensa e o “poder”. Se, por um lado, existe a possibilidade de se pensar em 

                                                            
10 O que considero como “discurso ideológico” tem como referência o trabalho de Orlandi (2007) sobre a 
análise do discurso produzida pela Escola Francesa da Análise do Discurso. Para esta autora, a análise do 
discurso procura extrair do texto não apenas um sentido, mas para problematizar essa relação de modo 
a tornar visível sua “historicidade e observar a relação de sentidos que aí se estabelece, em função do 
efeito de unidade”. A análise do discurso pode ser pensada, de acordo com ela, como “um programa de 
leitura particular” que “vê em todo texto” a presença de outros textos “excluídos”, mas que constituem 
o sentido proposto, articulando a unidade à multiplicidade”. Dessa forma, a partir da “materialidade dos 
sentidos” e da “ilusão de transparência” que produzem um “efeito de literalidade” é que se pode refletir 
sobre a língua como um “sistema de formas materiais [e como] espaço de manifestação das relações de 
força e de sentidos que refletem os confrontos de natureza ideológica. A análise do discurso se propõe 
não a interpretar, mas a compreender os processos de significação que sustentam a interpretação e que 
mostram seus contornos instáveis (ORLANDI, 2007, pp. 174-175). Se, no dizer de Orlandi, o “discurso” 
pode ser definido como aquilo que segue um curso, um projeto, aquilo que retorna, por outro lado, o 
traço comum entre a errância do sentido, a itinerância do sujeito e o correr do discurso é a ideia de 
movimento. 
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temporalidades diversas e distintas da imagem, por outro lado, também podemos 

pensar nos espaços internos e externos às “imagens” propostas pelo jornal. Deste modo, 

uma possibilidade de se abordar o “fora de campo” é através dos “silenciamentos” 

(ORLANDI, 2007) e dos “desvios” (CERTEAU, 1982) que são construídos através da 

retórica proposta pelo jornal, através de suas “vozes”. 

Sendo assim, para debater a violência de forma a contemplar os silenciamentos 

e desvios, elaborei três eixos de questionamentos que compõem esta tese: considerei 

que o ato fotográfico implica não apenas um sujeito, mas um “sujeito em processo” 

(DUBOIS, 2010). Isto é, que esse sujeito (fotógrafo) está inserido em um ritual violento, 

na condição de participante e testemunha, mas também na condição de “capturado”. 

Por conseguinte, surgiram as seguintes questões: 1) Seu trabalho – as imagens que 

produz –, sua “voz” e seu “silêncio” podem pressupor ou denunciar violência? 2) Como 

definir, nesse caso, a violência? Estes questionamentos se relacionam a um terceiro, que 

se propõe a responder parte dos primeiros: 3) Como abordar a violência para além do 

estereótipo. Ou seja, como, a partir das notícias sobre “atos de violência”, discutir os 

“estados de violência” (DIAS, 1996) atrelados aos “mecanismos” que produzem 

“silenciamentos” (ORLANDI, 2007) presentes na construção da notícia e que compõem 

as relações sociais, políticas e econômicas na polis?  

Muito atrelado ao aparecimento das questões expostas acima, surgiu um 

terceiro capítulo. Ele se refere ao trânsito desse tipo de imagens do jornal à galeria de 

arte. Ou seja, o capítulo suscita um debate sobre o estatuto dessas imagens – entre 

documento e arte – e uma reflexão acerca do trânsito dessas fotografias entre os 

cadernos policiais de um jornal e as galerias de arte. Para refletir sobre elas e os seus 

deslocamentos simbólicos – seu estatuto “entre” documento e arte – é preciso 

considerar seus aspectos “híbridos” (DANTO, 2006). Isso implica em lançar mão de 

reflexões que caminhem no sentido da interdisciplinaridade, relacionando o discurso 

interno da notícia, o “intradiscurso”, ao seu exterior, ou seja, o “interdiscurso” ou o 

“conjunto, o todo, à dominante, das formações discursivas” (ORLANDI, 2007, p. 87), de 

forma a dar voz ao sujeito produtor das imagens fotográficas. Para tanto, percorremos 

um considerável período da história da fotografia como um meio específico, e do 

fotojornalismo como um subcampo da comunicação, dialogando e debatendo conceitos 

da ciência entre os séculos XIX e XX. 
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O distanciamento e a estranheza do discurso científico moderno (século XVII a 

XIX) em relação ao senso comum, à estética e à religião, ainda podem ser reconhecidos 

no interior da própria comunidade científica, especialmente a partir das infindáveis 

especializações que tornam impossível ao cientista compreender o que se passa à volta 

de seus objetos específicos, redundando em uma crise epistemológica (SANTOS, 2010, 

p.19). Um exemplo de ruptura e distanciamento da ciência pós-moderna em relação à 

ciência moderna é o estudo dos objetos na perspectiva interdisciplinar e a busca da 

compreensão deles em seus contextos de produção e circulação. 

Os estudos da Cultura Visual, nesse sentido, propõem um olhar para as condições 

sociais e os efeitos dos objetos visuais. Para estudiosos desse campo, uma 

representação não é apenas uma ilustração, mas o lugar de construção e representação 

da diferença social. Os estudos da Cultura Visual11 tornaram-se centrais para as ciências 

humanas ao dirigir seus questionamentos aos campos da história da arte como 

abordagem do objeto artístico e à história como forma de narrativa. A história da arte 

produzida no final do século XVIII procurava entender seus objetos e os seus valores 

estéticos a partir de suas “imanências” ou valores “espirituais”, consequentemente as 

obras de arte selecionadas para construir as narrativas desse tipo de história eram 

aquelas consideradas como “primas” e cujos autores ou artistas eram tratados como 

“gênios”. A cultura visual, por sua vez, dedica uma atenção especial à história social da 

arte, produzida nos anos 1970, uma vez que esta passou a considerar produção e 

                                                            
11 Knaus (2006, p. 97-115) define os estudos de cultura visual em dois modos: abrangente e restrito. Uma 
definição abrangente parte da diversidade do mundo das imagens, das representações visuais, dos 
processos de visualização e de modelos de visualidades. Entre suas características, podemos elencar a 
tomada da visão não como dado natural, mas como uma construção histórica. Nesse modo, propõe-se o 
abandono da centralidade da categoria de visão e a admissão da especificidade cultural da visualidade 
para caracterizar transformações históricas dela. Ou seja, a não separação dos objetos visuais de seus 
contextos. Uma definição restrita refere-se à cultura ocidental e à centralidade do olhar (ou) 
ocularcentrismo. Isto é, o olhar como recurso para relacionar uma natureza exterior com uma mente 
interior, traduzindo a metodologia da observação e o princípio epistemológico do empirismo como base 
do pensamento científico ocidental. Entre os principais teóricos da cultura visual destacam-se, por 
exemplo: Martin Jay, Margaret Dikovitskaya, W.J.T.Mitchell, Nicholas Mirzoeff, entre outros. Uma 
característica dos estudos da cultura visual são as diversas “viradas” propostas por seus teóricos. A 
Pictorial Turn, proposta por Mitchell (1994), enfatizava o figurado como representação visual; a Visual 
Turn, proposta por Martin Jay (2002), propunha o abandono da ênfase no pictórico, ou figurado, para 
acentuar o visual e a visualização; e a Cultural Turn, proposta por Margaret Dikovitskaya, defendia que a 
emergência dos estudos visuais está marcada pela interseção com os estudos culturais. Os estudos da 
Cultura Visual tiveram seus primórdios no Programa de Estudos Culturais e Visuais da Universidade de 
Rochester, em 1989, e no Programa de Estudos Visuais da Universidade da Califórnia de Irvine (UCI), em 
1998. Para mais detalhes, ver: Knauss (2006), Menezes (2003), Mitchell (2002) e Monteiro (2008). 



27 
 

recepção como fatores fundamentais para a compreensão da obra. Nos estudos da 

cultura visual a atenção se dilatou dos objetos para os contextos de criação, levando à 

compreensão de que a obra de arte é uma construção histórica, social e, por isso, não 

inocente. Além disso, no próprio campo da história (positivista, principalmente), as 

imagens de uma forma geral nem sempre foram valorizadas como fonte de pesquisa. 

Os “Estudos da Cultura Visual” se estabelecem dos anos 1960 em diante como uma 

“disciplina” que tem como uma de suas características exatamente a indisciplina, de 

forma a lançar mão de uma variedade de metodologias para investigar a “cultura visual”, 

ou seja, 

objetos materiais, edifícios e imagens mais os meios baseados no tempo e 

atuações produzidos pelo trabalho e pela imaginação humana, que servem 

para fins estéticos, simbólicos, rituais ou ideológico-políticos, e / ou para 

funções práticas, e que apelam ao sentido de vista de maneira significativa 

(WALKER; CHAPLIN, 2002, p. 16). 

 

Sendo assim, os Estudos da Cultura Visual, ao se dedicar à cultura visual, coloca 

o termo “visual” em sua relação com os outros sentidos para entender as produções 

humanas materiais e simbólicas, para entender “a forma como a sociedade passada e 

presente estavam e estão organizadas e funcionam, de acordo com Walker & Chaplin 

(2002, p. 18) 

Se, ao citar Georges Ballandier, Knaus (2006) defende que o poder só se realiza 

e se conserva pela produção de imagens, pela manipulação de símbolos, interessa aqui 

debater a produção dessas imagens de forma a considerar suas manipulações e a 

colocação do corpo do fotojornalista em cena pelo poder. Porém, para além desse 

constante jogo panóptico de “captura”, desse “pôr em cena” do fotojornalista e da 

imagem que ele produz, é possível afirmar a existência de outras visualidades ou outros 

“modos de ver”, conforme Knauss ao citar John Berger. Nesse sentido, propomos uma 

breve genealogia dessa relação entre fotografia e sistema panóptico12, no cerne da qual, 

                                                            
12 O panóptico, proposto por Jeremy Bentham (1748-1832), consiste em uma edificação composta por 
uma torre central circundada por uma outra torre circular. Da torre central, de forma econômica, era 
possível que um único soldado vigiasse o comportamento de todos os “delinquentes” através de “um 
olhar permanente” sobre o preso, onde suas ações seriam “registradas e contabilizadas” (FOUCAULT, 
1987, p. 210). 
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acredito, pode ser debatido o surgimento de um tipo de fotojornalismo com forte viés 

social.  

 

1.2  Modos de ver: o fotojornalismo “entre” o panóptico e o social 

 

A história do fotojornalismo pode ser contada a partir de diferentes “modos de 

ver”, expressão atribuída por Knauss (2005) a John Berger. Ela será utilizada aqui para 

refletirmos sobre o surgimento de um segmento do fotojornalismo (policial e social) 

atrelado ao sistema panóptico. Coloco em questão diferentes abordagens da imagem 

fotográfica e da realidade. O ponto de partida é o “detalhe”, uma espécie de “micro-

história”, a partir do qual procuro debater questões de ordem mais ampla ou social. Esse 

debate permite também uma reflexão sobre a questão da autoria e o assujeitamento 

do corpo do fotojornalista na produção da notícia em campo.  

O semiólogo Roland Barthes (1915-1980) aborda a imagem fotográfica 

considerando o Studium como algo que tem “a extensão de um campo” do qual são 

feitas milhares de fotos e pelas quais ele poderia ter “uma espécie de interesse geral, às 

vezes emocionado, mas cuja emoção passaria pelo revezamento judicial de uma cultura 

moral e política”. O autor considera também o Punctum que seria aquilo que, partindo 

da cena, como uma flecha, a transpassaria, causando-lhe uma “ferida” ou, diríamos 

fazendo uma alusão à ciência em vigor na segunda metade do XIX, da qual Barthes é 

herdeiro, um “detalhe” da imagem que o punge. (BARTHES, 1984, p. 44-46).  

Ginzburg (1989) compõe um quadro da ciência vigente na última década do 

século XIX re(con)stituindo uma iconografia do “detalhe” com nomes e imagens. Nela 

são destacados os trabalhos de Giovanni Morelli (1816-1891), Sigmund Freud (1856-

1939), Conan Doyle (1859-1930) e Alphonse Bertillon (1853-1914). Esse quadro 

demonstra a emergência, na metade do XIX, “no âmbito das ciências humanas [de] um 

modelo epistemológico” ou um “paradigma” (BURKE, 2004, p.40) que se difere da 

ciência galileana, pois “vemos desenhar-se uma alternativa: o modelo anatômico de um 

lado, o semiótico de outro” (GINZBURG, 1989, p. 170). Assim, era a partir do cruzamento 

entre o anatômico e o semiótico que o italiano Morelli analisava obras de arte para 

descobrir sua originalidade a partir dos “pormenores mais negligenciáveis” como “os 

lóbulos das orelhas, as unhas, as formas dos dedos das mãos e dos pés” (GINZBURG, 
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1989, p. 144). Freud, pelo que Ginzburg indica, era conhecedor do método morelliano 

muito tempo antes de desenvolver ou ouvir falar de psicanálise. Através dos primeiros 

ensaios de Morelli publicados “em alemão entre 1874 e 1876” foi que a psicanálise 

tomou por método e “por hábito penetrar em coisas concretas e ocultas através de 

elementos pouco notados ou desapercebidos [sic], dos detritos ou refugos da nossa 

observação”. Ou seja, esse método, de certo modo, pode ser associado ao que Certeau 

(1982) chamou de “desvios” das combinações lógicas. Mais adiante, Ginzburg 

complementa: “um método interpretativo centrado sobre os resíduos, sobre os dados 

marginais, considerados reveladores” (FREUD, 1976 apud GINZBURG, 1989, p.147-149). 

Esse método, conforme o próprio Ginzburg, era eminentemente qualitativo e em 

relação profunda com a semiologia médica. Ele se distanciava dos critérios de 

cientificidade galileanos (generalizantes). Esse “paradigma indiciário” teria por objeto a 

análise de casos, o exame de situações e a observação de documentos individuais que 

requeriam que o cientista considerasse sua própria presença física e seus sentidos, 

cheirando fezes e ouvindo “fantasmas”, tendo por base sua própria experiência 

emocional. Esse paradigma elegeu a fotografia como dispositivo privilegiado por 

considerá-la fiel em seus menores detalhes. 

A Fotografia foi um dispositivo a partir do qual uma parte da ciência desse 

período “refletiu” o (ou sobre o) mundo. Ou seja, ela se valeu da fotografia para 

documentar as transformações sociais humanas nos mais diversos habitats: de 

pequenas partículas invisíveis a olho nu ao mapeamento do céu; da aparência humana 

ligada às supostas patologias aos espíritos “desencarnados”. No século XIX, a Fotografia 

foi usada de forma vasta e prolixa pelas ciências: por etnógrafos e antropólogos (para 

classificar e descrever povos “primitivos” e tipologias sociais), por médicos (para 

registrar as reações de seus pacientes loucos ou portadores de problemas neurológicos 

para constituir uma tipologia das expressões emocionais humanas e indicativos de 

estados psicológicos de seus pacientes) e por biólogos (para evidenciar sinais de 

diferenças categorizadas em termos de raça, capacidade física e mental, doenças e 

anormalidades).  

Essa proximidade ou interesse da ciência e, mais especificamente, da biologia 

evolucionista, pela fotografia se acentuou nas últimas três décadas do século XIX. É 

quando, por um lado, grandes cidades como Nova Iorque, Londres e Paris assistiram o 
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nascimento da grande indústria, a mobilidade geográfica e social a ela ligada e a 

rapidíssima formação de gigantescas concentrações urbanas. Esse contexto era 

marcado por uma crescente necessidade de vigilância, controle e repressão sociais 

desejados “para a ‘segurança’ da ‘sociedade civil’ (burguesa)”. Isso tudo em um 

ambiente em que existia uma forte “tendência à criminalização da luta de classes [que] 

veio acompanhada pela construção de um sistema carcerário fundado sobre a detenção 

por longo prazo” (GINZBURG, 1989, p.172-173), “cuja legitimação será buscada no 

discurso científico da reforma social e no qual a fotografia cumprirá papel fundamental 

(ABRANCHES DE SOUSA, 2015, p.31). 

Esses usos da fotografia foram possíveis levando-se em conta que é nesse 

período, exatamente, que ela já estava amadurecida tecnologicamente a ponto de 

poder ser utilizada para capturar (congelar) o homem em seus mais complexos 

movimentos13. Devido às migrações e intensas agitações nas cidades, essa foi também 

uma época em que “uma série de cientistas estava a serviço do controle e da disciplina 

urbanas, acreditando que a criminalidade estava relacionada à ideia de ‘degeneração’” 

(HACKING, 2012, p.140-142). Nesse período, “fotografias do corpo humano passaram a 

desempenhar um papel fundamental na imposição da lei” (ANG, 2015, p.84-85). 

É nesse contexto – de vasto uso da fotografia por parte da ciência – que irrompeu 

uma polícia “técnica e científica” (PIAZZA, 2011). Surgimento que se apoiou na suposta 

vocação documental da fotografia (objetividade e verossimilhança) para desenvolver 

um dispositivo de controle “social”. Controle que redundou em um “sistema de 

identificação criminal” (ABRANCHES DE SOUZA, 2015). Porém, para além dessa suposta 

vocação documental nesse contexto, existia em processo a formação de um 

conhecimento do mundo calcado no “detalhe” (ou no Punctum, diríamos a partir de 

Barthes), influenciando ou se constituindo como um paradigma do conhecimento. 

Assim, no contexto da segunda metade do século XIX ser fotografado deixa de 

ser um privilégio burguês para ser um “fardo da nova classe dos vigiados”. Ser 

                                                            
13 Para se ter uma ideia da importância da evolução tecnológica da fotografia, para que ela fosse incluída 
em dispositivos de segurança como os da polícia de Paris, basta olharmos para as fotografias que 
apresentam movimentos “congeladas” como as apresentadas por Etienne-Jules Marey (1830-1904) em 
1892 – uma sequência de várias imagens de um homem saltando com vara – e as apresentadas por 
Eadweard Muybridge (1830-1904) em 1887 – sequências de cavalos de corrida. Nesse mesmo período, 
são inventados o microscópio e o telescópio; é feita a primeira fotografia da lua (1865) e surgem os raios 
x, infravermelho e ultravioleta. 
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fotografado deixa de ser símbolo de prestígio, apenas, e passa a ser uma forma de 

enquadrar administrativa e coercitivamente os sujeitos e estabelecer “parâmetros da 

patologia e da anormalidade” sociais (ABRANCHES DE SOUZA, 2015, p.28). 

É nesse recorte temporal dos últimos 30 anos do XIX que a possibilidade de unir 

uma imagem fiel em seu menor “detalhe” à ciência galileana (quantitativista e 

taxonômica) foi utilizada pelo criminologista francês Alphonse Bertillon14. Funcionário 

da prefeitura de Paris que catalogou mais de 5 milhões de arquivos e cerca de oitenta 

mil retratos de formulários policiais (ANG, 2015, p.84) com o propósito de identificar 

criminosos “reincidentes”. Porém, em um segundo momento, Bertillon passou a 

produzir “fotografias sinaléticas” de perfil e de frente que eram acompanhadas por uma 

ficha descritiva dos criminosos. A imagem fotográfica se mostra, desse modo, ao lado 

da descrição verbal que a acompanhava (conforme as imagens 1.2.a; 1.2.b e 1.2.c). O 

que demonstrava sua insuficiência para substituir o código escrito. A bertillonage 

consistia em esquadrinhar detalhes de cenas de crimes para localizar pequenos objetos 

em cada quadrante da imagem. Esse modo de esquadrinhamento de cenas de crimes 

foi utilizado também para localizar pequenos detalhes nos corpos dos criminosos. Foi 

assim que a fidelidade ao detalhe permitiu, por exemplo, reconhecer um criminoso 

através de uma tatuagem ou uma cicatriz, como foi o caso do lírio gravado no ombro de 

Milady [que] “permitira a D’Artagnan reconhecer nela uma envenenadora já punida no 

passado pelos seus crimes” (GINZBURG, 1989, p.173). 

Porém, logo se percebeu na bertillonage um dispositivo para controlar também 

as populações analfabetas e pobres, os “nômades sob vigilância” e os habitantes das 

diversas colônias francesas. Esse modelo taxonômico e quantitativo foi adotado por 

diversos países ao redor do mundo, inclusive Argentina, México e Brasil em 1899 

(PIAZZA, 2011, p. 312). A bertillonage, que foi melhorada anos mais tarde com a adoção 

da impressão digital15 (a papiloscopia), tornava reconhecíveis e controláveis populações 

                                                            
14 Antes de Bertillon propor sua classificação de reincidentes, no Egito grego-romano, casamentos e 
transações comerciais eram registrados conjuntamente com poucos e sumários com dados físicos 
acompanhados pela indicação de cicatrizes (se existiam) ou outros sinais particulares, conforme podemos 
ler em Ginzburg (2009, p.172), Maissume de Souza (2015) e Cole (2001). Destacamos as fotografias feitas 
na Bélgica (1843-1844), Dinamarca (1851) e Suíça (1854). Já em 1852, James Anthony Gardner, 
administrador de prisão em Bristol (Inglaterra) usou a fotografia como meio de identificar reincidentes 
(COLE, 2001). 
15 Francis Galton propôs um método de identificação baseado nas impressões digitais. Porém, antes dele, 
o uso de impressões digitais já era utilizado em 1823 pelo fundador da histologia, Purkyne, e na Àsia. Em 
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mais distantes das colônias. Mas, além dessas populações, usada também para controlar 

a migração e a oposição operária. Patrulhamento representado de forma emblemática 

pela morte imposta através da identificação pela fotografia impingida aos membros da 

associação internacional dos trabalhadores na Comuna de Paris16. 

Como se viu, a bertillonage17 estabeleceu “uma verdadeira rede sociocoercitiva, 

uma rede administrativo-policial” (DUBOIS, 2010, p.242). Porém, seu caráter de ficção 

pode ser considerado levando-se em conta que ela faz parte de uma iconografia 

associada a nomes de ciências que nasceram e morreram ao longo do XIX. Isto é, 

relacionada a nomes como os do antropólogo Francis Galton (1822-1911) e do 

criminologista e antropólogo Cesare Lombroso (1835-1909) além de outros.  

De acordo com Martins Abranches de Souza (2015), a antropologia criminal de 

Cesare Lombroso (1835-1909), fundador da Escola Positivista de Criminologia, 

procurava produzir um corpo criminal de forma que 

 

destaca-se na segunda metade do século XIX pelo arranjo que faz entre a 

frenologia, a medicina forense e a psicopatologia, ligando-as a uma 

antropologia evolucionista simplificada, mas enriquecida por um estudo 

relativamente original de expressões culturais, gírias cotidianas, tatuagens e 

psicologia popular” (MARTINS ABRANCHES DE SOUZA, 2015, p. 66).  

 

Ainda de acordo com esta pesquisadora, Lombroso procurava estabelecer 

“tipos” criminais e, a partir deles, leis gerais da criminalidade” (ABRANCHES DE SOUZA, 

2015, p. 64 ). Ele se “serve-se da fotografia para ilustrar as características degenerativas, 

faciais e anatômicas” de forma a relaciona-las à loucura e às doenças, de desvios sexuais 

e atavismo (ABRANCHES DE SOUZA, 2015, p. 64). 

                                                            
1860, um administrador do distrito de Hooghly em Bengala utilizou esse costume das populações locais 
contra eles, com o intuito de controlá-los. 
16 Sobre a Comuna de Paris, ver Barthes (1984, p.22) e Ginzburg (2009, p.172). 
17 Ainda de acordo com Dubois (2010, p.241-242), Alphonse Bertillon, chefe do Serviço de Identidade 
Judiciária da Polícia de Paris, elabora todo seu sistema, chamado de Identificação antropométrica, a partir 
de três operações complementares cuja conjunção institui a identidade individual de maneira infalível: 
trata-se da fotografia (o doravante absoluto face/perfil, muito rigorososamente fotografado), da 
mensuração antropométrica (a medida em números de cada parte fixa do corpo: nariz, olhos, queixo, 
dedos, pés, orelhas etc.) e da sinalética do retrato falado” (a descrição verbal dos elementos fisionômicos 
e das marcas corporais de todos os tipos) [...] identificados de maneira “irrefutável”. A síntese disso será 
fornecida pela famosa “ficha” de polícia à qual se acrescentará depois (1902) a inevitável impressão 
digital. 
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Relações que dedicaram “uma atenção extrema apenas às aparências 

morfológicas, de um investimento enorme apenas na parte formal (mensurável e, 

portanto, objetiva) do corpo” reduzindo seus retratados, compondo um “panoptismo 

da vigilância” (DUBOIS, p.241-242) através de imagens estereotipadas.  

O que une os métodos de Morelli, Freud, e Bertillon, por sua vez, é que eles 

partem do “detalhe” como se ele pudesse responder por questões de ordem social e 

política ou mesmo econômica de cada momento ou daquele momento da história. De 

forma a refletir sobre o detalhe, Burke (2004) demonstra certa positividade ao dizer que 

“o historiador necessita ler nas entrelinhas, observando os detalhes pequenos mais 

significativos, incluindo ausências significativas – usando-os como pistas” (BURKE, 2004, 

p.238) para refletir sobre questões de ordem mais complexas.  

Contudo, devemos nos atentar para o fato de que a imagem é um dispositivo de 

captura e desvio da atenção, levando o pesquisador a focar, ainda, apenas a superfície. 

Freud, por exemplo, propõem investigar pequenos detalhes não para chegar à Verdade, 

mas para compor uma interpretação da realidade que pode levar um tempo longo de 

trabalho de psicanálise. Trabalho no qual cada sessão revela aspectos que alteram a 

realidade e ampliam o conhecimento do psicanalista sobre os sujeitos. A partir da 

psicanálise e de Freud, poderíamos descrever a realidade como algo fluído, cambiante 

e provisório. A realidade se apresenta de diferentes formas a partir dos conteúdos que 

surgem ao longo do trabalho de psicanálise. O detalhe  
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1.2.a. Bertillon e assessores instalam e regulam aparelho fotográfico: “Instalação e regulagem do aparelho 
fotográfico a serviço do laboratório de clichês sinaléticos, Prefeitura de polícia de Paris (sem data). Fonte: 
PIAZZA (2011, p.77) 
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1.2.b. Membros da comuna de Paris fotografados por Alpers. Fonte: PIAZZA, 2011, p.63. 
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1.2.c. Fonte: PIAZZA, 2011, p. 53. 
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Um pouco antes, um trabalho que se apresenta com forma diferente, porém com 

muita proximidade em seu conteúdo e por sua aplicabilidade social em relação à 

bertillonage, foi proposto nos Estados Unidos pelo irlandês e também criminologista 

inconsciente é apenas o ponto de partida que se localiza na “superfície” do sujeito. A 

“investigação” é o que permitia a Freud uma interpretação ampla e elaborada dos 

sujeitos. O detalhe, para Freud, seria o aspecto “manifesto” do sujeito. A investigação 

freudiana visaria o aspecto “latente”. 

Thomas Byrnes (1853-1910)18. Sobre Byrnes, o que interessa ao nosso trabalho 

é quando ele assume, em 1880, o auge de sua carreira como chefe do Bureau de 

Detetive da Polícia da cidade de Nova Iorque. Foi nessa etapa de sua vida que ele 

começou a produzir suas primeiras galerias de vagabundos, as Rogues’ Gallery. Essas 

galerias foram apresentadas por Frederick Smyth, “juiz na mais importante corte da 

cidade e distrito” (New York), no prefácio da publicação Professional Criminals of 

America, escrito por Byrnes, “não [como] uma obra de ficção, mas [como] uma história 

das classes criminosas”. (BYRNES, 1886, s/p). 

A obra e o método propostos por Byrnes para produzir esse grande arquivo 

pressupõe a instituição de uma “ciência” que procura catalogar uma grande quantidade 

de “criminosos profissionais”. A forma de agir presente naquele contexto propunha uma 

série de teorias que associava aparências cruéis e miseráveis à criminalidade. Os 

criminosos profissionais são qualificados e quantificados por Byrnes – o mesmo desejo 

taxonômico quantitativista presente no dispositivo de Bertillon – por seus tipos de 

crimes, próprios daquela época. Eles são apresentados geralmente vestidos de traje 

social, não permitindo diferenciá-los de cidadãos como Byrnes e seus assessores, em 

uma sociedade em que “fazer desaparecer os próprios rastros e reaparecer com outra 

identidade era uma brincadeira de criança” (GINZBURG, 2009, p. 172). Olhando com os 

olhos do presente, eles se confundem com sujeitos pertencentes à classe média 

(“funcionários”, no sentido de Flusser). Eles são fotografados em pose frontal e, alguns 

deles, homens e mulheres, estão cabisbaixos ou desviam seus olhares da câmera, 

conforme podemos ver no livro de Byrnes (1886, p.137, 159 e 195).  

                                                            
18 Que bem poderíamos chamar, concordando com Monteiro (2001) de “invenções múltiplas”, uma vez 
que esta autora identifica a descoberta da fotografia em lugares diversos, por exemplo, na França, nas 
pesquisas de Jacques Louis Mande Daguerre (1787-1851) e Nicéphore Niépce (1765-1833), e no Brasil, 
nas pesquisas de Hercules Florence (1804-1879). 



38 
 

 

 

 

1.2.d. Fonte: BYRNES, 1986, p. 53. 
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1.2.e. Fonte: BYRNES, 1986, p. 205. 
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De forma semelhante à bertillonage, as imagens de criminosos propostas por 

Byrnes também eram acompanhadas de descrições densas de seus hábitos, suas 

aparências físicas, suas cicatrizes, marcas de nascença, tatuagens e técnicas criminais. 

Porém, o que diferencia suas galerias da bertillonage é que as imagens que Byrnes 

apresentava eram fotorretratos, comumente chamados de mugshots19, singulares e 

frontais, porém, como a bertillonage, tinham “o propósito de ensinar e legitimar a 

ordem” (ABRANCHES DE SOUZA, 2015, p.55).  

Em outra imagem (veja a imagem 1.2.f) publicada no livro de Byrnes, ele aparece 

orquestrando um dos momentos de captura desses sujeitos “perigosos”. Byrnes aparece 

de pé, ao lado da cena principal, como se fosse um juiz ou um comandante. À distância, 

ele dirige a violência de seus assessores sem tocar o suposto criminoso, estabelecendo 

sua violência “invisível” e simbólica, compondo um “estado de violência” (DIAS, 1996). 

A luz que entra pela janela desce sob sua cabeça, colocando-o na condição de 

“iluminado” e criando duas massas de luz que dividem o quadro em duas partes. Do lado 

esquerdo, podemos ver formada uma escada desenhada pela luz, como se ele tivesse 

descido a um purgatório subterrâneo. O lado direito da cena está composto por uma 

massa predominante de sombra. Dessa massa, cabeças e troncos dos quatro 

funcionários que seguram o sujeito perigoso formam uma cruz, como se eles quisessem 

erguê-la. 

Ao olhar cabisbaixo das imagens anteriores (1.2.d e 1.2.e), que bem podem 

denotar humilhação, resistência e a presença de Byrnes e seus assessores fora de 

campo, vem se juntar, (nesta imagem que foi fotografada por Riis), a força e a imposição 

física ao suposto criminoso geradas pela presença do fotógrafo para a produção da 

imagem. Em imagens como essas podemos observar atos de violência praticados pela 

polícia. Contudo, o fotógrafo participa como testemunha e co-autor da violência própria 

no olhar autoritário que sobre eles recaem (ABRANCHES DE SOUZA, 2015, p.71). A 

publicação dessa imagem no livro de Byrnes (1886, p.53) com o seu  

                                                            
19 Mugshots são retratos fotográficos feitos após a detenção do suposto criminoso. Tipicamente, nestas 
fotos os suspeitos estão de frente para a câmera e por vezes pode estar vestido com o uniforme da casa 
de detenção. Nos Estados Unidos já existem algumas investigações sobre o fato de que muita gente 
inocente é presa a partir de um reconhecimento equivocado do culpado a partir dos mugshots. Por 
exemplo, DELGADO (2017), no artigo Mugshot’s Bias: a semantic History of Guilt sugere que só “o 
formato” de tais retratos, e sua visualidade, já carregam o estigma da culpa, o que induz a vítima a olhar 
um mugshot e achar que o retratado é o culpado.  
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1.2.f. The inspector’s model. Fonte: BYRNES, 1986, p. 53. 
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copyright coloca em questão sua co-autoria: ela foi uma encomenda de Byrnes ao 

fotógrafo Jacob Riis (1849-1914)20. Porém, ela também permite-nos considerar o 

fotógrafo da cena como “funcionário” desse sistema panóptico orquestrado por Byrnes. 

Ele, assim como Riis, é um dos diversos imigrantes que chegaram aos Estados Unidos 

nos anos 1870, provenientes da “Alemanha, Irlanda, China, Itália e Leste Europeu”. A 

diferença é que Riis foi viver em cortiços precários (HACKING, 2012)21 e perambulou por 

diversas profissões antes de se tornar fotojornalista e fotógrafo da polícia22. 

Por seu turno, Riis propôs um outro “modo de ver” a realidade ao publicar um 

livro intitulado How the other half lives (1890), composto por um assunto que era alheio 

aos jornais e à elite americana naquele contexto. Ou seja, nessa publicação ele expunha 

as condições de miséria dos imigrantes do bairro nova-iorquino Five Points.  

O historiador Anbinder23descreveo Five Points daquela época como um bairro 

dominado por gangues, onde os tiroteios eram comuns e quase todos os edifícios 

abrigavam bordéis. Se considerarmos a narrativa de Anbinder, é em locais como esse 

que Byrnes também ficou conhecido por seus métodos que envolviam interrogatório 

brutal combinado com tortura física e psicológica. 

O que se pressupõe a partir dessas colocações é que a proximidade entre Riis e 

Byrnes e sua possível parceria na produção desse conjunto de imagens compõem uma 

narrativa que nos diz que, para além das imagens do livro de Byrnes, as imagens de Riis 

propõem um olhar para o contexto e a realidade daquelas pessoas de forma menos 

redutivista. Em outras palavras, as imagens de Riis mostram, para além do espaço 

fechado prisional, as precariedades de suas condições de moradia e higiene, por 

exemplo. Isto é, um “modo de ver” (KNAUSS, 2005) a realidade desses sujeitos que inclui 

suas famílias e suas condições de moradia. 

Riis pode ter sido “criticado por seus estereótipos, métodos invasivos e racismo 

pouco velado” (ANG, 2015, p.88-89) que, não sabemos ao certo, poderiam advir dos 

                                                            
20 Ao escrever sobre sua experiência como repórter policial na delegacia de Mulberry, Jacob Riis disse: “As 
coisas que vi ali apertaram meu coração de tal forma que senti que, se não as mostrasse, ele iria explodir” 
(RIIS apud HACKING, 2012, p. 155). 
21 Riis não foi o primeiro e nem o único a fotografar os pobres em suas condições precárias para despertar 
a consciência social sobre suas condições. Ao seu lado figuram nomes como o de Oscar Rejlander (1813-
1875), que fotografou órfãos em Londres, e Lewis Hine (1874-1940), que “documentou as condições das 
crianças [...] trabalhando em minas de carvão ou em fábricas” (ANG, 2015, p. 88-89). 
22 Riis trabalhou como repórter policial no New York Sun (1874-1877) e no jornal New York Tribune (1877). 
23 Tal Bairro é descrito no livro de Anbinder (2001). 
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métodos propostos por Byrnes, uma vez que eles trabalharam juntos (como atualmente 

vão a campo juntos jornalista e fotógrafo). Porém, sua obra e suas palavras colaboraram 

no sentido de despertar uma preocupação voltada à conscientização das pessoas e à 

promoção de mudanças sociais. Essa proximidade entre os dois pode ser confirmada 

através dos elogios que Riis faz a Byrnes ao agradecê-lo pelo apoio recebido para a 

publicação de seu livro.  

Sem empreender uma genealogia do fotojornalismo, pode-se dizer que as 

imagens produzidas por Riis estão no cerne do nascimento do fotojornalismo e de suas 

especializações, como o fotojornalismo policial e social. Isto é, é possível compor um 

imaginário sobre esse tipo de fotojornalismo colocando Riis em destaque para debater 

fotojornalismo e violência no ato fotográfico. Reflexão possível se considerada a relação 

de proximidade e poder entre o fotógrafo e o criminalista a partir de Riis. Antes dele, as 

fotografias não eram assinadas por seus autores e “o estatuto de fotógrafo de imprensa 

recebeu durante quase meio século uma consideração inferior, comparável à de um 

simples criado a quem lhes dão ordens, sem poder de iniciativa” (FREUND, 1995, p.98). 

Significa que a escolha deste profissional era mais baseada na força física, que permitia 

carregar os equipamentos, do que no conhecimento acerca da fotografia. 

Pode ser também que, por ter sentido na pele a extrema pobreza e por ter 

passado por situações difíceis como imigrante, Riis tivesse desenvolvido uma empatia 

diante da dor daquelas pessoas (SONTAG, 2003) e escolheu fotografá-las. Porém, seu 

livro guarda uma sombra e, quem sabe, uma co-autoria com Byrnes. A questão é que 

suas imagens influenciaram a opinião pública sobre a desigualdade social e a miséria 

daquelas pessoas. Suas imagens permitem-nos pensar em diferentes modos de ver a 

realidade e no nascimento de contra-narrativas que procuram abordar o contexto 

daqueles sujeitos considerados “perigosos”.  

Através dos dispositivos de segurança propostos pela ciência da segunda metade 

do século XIX, representados de forma breve por imagens que compõem obras 

resultantes dos trabalhos de Byrnes e Bertillon, pôde-se perceber a utilização da 

fotografia para fins de criação de um arquivo de supostos criminosos. Produções que, 

por outro lado, denunciam o controle de populações que procuravam se firmar no 

espaço urbano a partir de suas lutas. Se a ciência do XIX não pôde definir, através da 

imagem fotográfica, suas realidades históricas que deram origem às suas condições 
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sociais, o que se pode perceber é a utilização da fotografia na construção de narrativas 

visuais. Narrativas visuais que procuram “adentrar” os corpos em busca de suas 

patologias para justificar seus crimes. As narrativas visuais propostas pelos dispositivos 

de segurança, por conseguinte, compõem um sistema panóptico ao qual o 

fotojornalismo é, de certo modo, tributário em um primeiro momento. Sistema ao qual 

procura se contrapor, mais tarde, para buscar legitimidade ao explicar as realidades para 

além do espaço fechado prisional. Nesse sentido, propomos uma abordagem dos 

diferentes modos de ver que foram explorados pelo fotojornalismo. 

 

1.3  “Modos de ver” no fotojornalismo: para além do panóptico 

 

Através de um retorno ao Punctum24 barthesiano, é possível dizer que para além 

de qualquer “detalhe” ou “ferida” que possa haver em uma imagem, uma única imagem 

também pode ser abordada como se fosse um detalhe ou uma “ferida”. Ferida que pode 

suscitar a construção de uma narrativa visual25. Assim, uma imagem considerada da 

ordem do Studium para determinado sujeito pode ser da ordem do Punctum para outro. 

A história da fotografia registra que os filmes se tornaram mais “rápidos” ou 

sensíveis, o que resultou na captura de objetos em movimento, pelos idos dos anos 

1870. Porém, foi a partir do momento que a câmera se tornou mais portátil, em meados 

dos anos 1930, e que ela deixou de ser utilizada em tripé, que as narrativas visuais 

fotográficas “seriais” – as fotorreportagens – se tornaram mais comuns. Deste modo, 

apesar de trabalhar ainda com tripé, Jacob Riis (1849-1914), um dos expoentes de uma 

primeira geração de fotojornalistas, construiu narrativas que, de certo modo, se 

contrapuseram enquanto narrativas panópticas. Em seu livro Como vive a outra metade 

(1890) Riss procurou retratar as condições de imigrantes que viviam em cortiços de Nova 

Iorque. De seu livro foi possível recortar uma única imagem para refletirmos sobre a 

                                                            
24 Barthes (1984) propunha uma forma de abordar a imagem através dos conceitos Punctum e Studium. 
Enquanto o Studium referia-se ao que ele chama de “vastidão” que “tem a extensão de um campo” e 
remeteria “sempre a uma informação clássica”; o Punctum, por outro lado, seria “essa ferida, essa picada, 
essa marca feita por um instrumento pontudo” (BARTHES, 1984, p.44-46). 
25 É possível pensar também em imagens únicas como narrativas visuais, como é o caso das pinturas 
“quadro-batalha”, que compõem formas de propaganda em que o comandante é representado de 
maneira heroica. Pinturas muito comuns principalmente no período entre 1494 e 1914. Para mais 
detalhes, ver Burke (2004, p.175-196). 
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realidade daqueles sujeitos e, mais especificamente, chamar a atenção do leitor – ou, 

hoje em dia, mesmo do espectador de galerias de arte – sobre a condição de vida das 

crianças naquele contexto, por exemplo. 

A imagem dessas crianças desvia a minha atenção, como se ela fosse um 

Punctum26 de uma questão social. Isto é, passo a fazer questionamentos sobre a 

realidade das crianças, de forma genérica, naquele contexto. Desta forma, a imagem 

deflagra minha empatia adormecida, minhas memórias em um sentido mais amplo. Se, 

num princípio, logo identificam-se crianças dormindo; seus pés descalços, em contraste 

com suas roupas, indicam frio e sugerem uma tentativa de abrigo num lugar pouco 

acolhedor. Seus corpos sugerem a busca de aconchego, uma condição social que parece 

instransponível. O fotógrafo parece ter se aconchegado para fazer as fotos no mesmo 

ninho árido, sugerindo que eles estavam órfãos de uma justiça. 

Antes de Riis publicar seu livro outros fotógrafos já tinham se lançado em campo 

para fotografar guerras ou, dito de outra forma, para produzir narrativas visuais sem 

necessariamente ter suas fotos publicadas em jornais logo após sua produção. Em 

oposição ao que Danto (2006) chamou de “fluidez” e “liquidez”, o fato de essas fotos 

não terem sido necessariamente publicadas em jornais deve-se à circunstância de que 

esse era um período em que a fotografia consistia em um processo “sólido” e “pesado” 

(uso de tripé, processos químicos perigosos e de difícil manuseio). Foi assim que, em 

1855, o britânico Roger Fenton (1819-1869) foi financiado para fotografar a guerra da 

Criméia (1853-1856), na Rússia. Para isto, ele utilizou placas de colódio úmido, com 

tempo de exposição longo (de 3 a 20 segundos) que lhe valeu imagens que mostravam 

apenas soldados atrás da linha de fogo. Em 1861, Mattew Brady (1822- 

 

  

                                                            
26 Em dissertação de mestrado apresentada em 2009, escrevi um capítulo dedicado a refletir sobre a 
história da infância, na cidade de Uberlândia, a partir da fotografia de um garoto que perambulava pela 
cidade vendendo flores. Aquela imagem e aquela pesquisa possibilitaram-me debater questões como o 
trabalho infantil e o desenvolvimento, entre a virada do século XIX ao XX, de um conjunto de leis que 
normatizavam as relações sociais nos mais diversos espaços tendo a criança e o adolescente como centros 
da reflexão. Essa normatização, criação de diversas leis, é, de certo modo e de acordo com o trabalho 
citado, responsável pelo processo de invisibilização das questões relacionadas à infância e à adolescência. 
Para mais detalhes, ver (AUGUSTO, 2009). 
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1.3.a. “The street arabin sleeping quarters”. Jacob Riis. Fonte: RIIS, 1890, p.202.  
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1896), por sua vez, contratou 23 fotógrafos – entre eles, o americano Timothy H. 

O’Sullivan (1840-1882) e o escocês Alexander Gardner (1821-1882) – para fotografar a 

Guerra de Secessão americana (1861-1865). Isso tudo em um momento em que, deve-

se salientar, não era comum o uso de fotografias em jornais. Por outro lado, as narrativas 

visuais fotográficas produzidas pela primeira geração de fotojornalistas – da qual Riis é 

um expoente – se configuram como parte relevante dos primórdios do cinema e da 

televisão. Elas também atestam a incapacidade, ou certa insuficiência, do dispositivo 

fotográfico para retratar a realidade de forma autônoma sem sua devida 

contextualização, sem alguma descrição mínima, sem a ajuda do código (d)escrito. 

O uso de narrativas visuais fotojornalísticas também se tornou muito comum no 

entre-guerras, através dos trabalhos de fotógrafos que compõem uma outra geração do 

fotojornalismo. Geração representada através dos trabalhos de Eric Salomon (1886-

1944) e do húngaro Stefan Lorant (1901-1997). Enquanto o primeiro vivia e fotografava 

os círculos da burguesia e da aristocracia, o segundo defendia a ideia de fotografar “a 

vida cotidiana das massas populares” (FREUND, 1976, p.107). Essas duas formas de 

narrativas – de “cima” e de “baixo” – formaram um prenúncio, em muitos aspectos 

ainda dual, dos conteúdos das diversas revistas que estavam em circulação após aquele 

momento. Caso das revistas Berliner Illustrirte Zeitung (BIZ), a inglesa Picture Post, as 

francesas Vu e L’Illustration e, mais tarde, nos Estados Unidos, a Life, a Time e a Time-

Life.27 

Para além desse dualismo fotojornalístico, Salomon e Lorant citados acima, 

outras formas de narrativas visuais – outros modos de ver – surgiram na primeira 

metade do XX. Narrativas visuais que colocavam em questão a sujeição do fotógrafo a 

cânones e suas lutas por emancipação. Alguns exemplos de emancipação autoral podem 

ser destacados através dos trabalhos de August Sander (1876-1964), na Alemanha, e de 

Walker Evans (1903-1975) e Dorothea Lange (1895-1965), nos Estados Unidos, por 

exemplo. Sander produziu o álbum Rosto de nossa época: 60 fotos de alemães, com uma 

“amostragem da nação alemã, incluindo tipos profissionais e sociais, além de retratos 

daqueles que os nazistas tachariam de ‘degenerados’: doentes, inválidos, dementes, 

ciganos e mendigos” (HACKING, 2005, p. 299). Essa escolha de mostrar a 

                                                            
27 Antes dessa geração de revistas do entre-guerras, em 1842 já estava em circulação a revista Illustrated 
London News, de acordo com ANG (2015). 
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heterogeneidade do povo alemão culminou na destruição do livro e dos clichês pelos 

nazistas em 1936. Por outro lado, no bojo dos trabalhos da Farm Security 

Administration28, a autoria da fotografia e o desprendimento do fotógrafo com relação 

a uma “direção” a ser seguida podem ser debatidas através dos trabalhos de Evans e 

Lange. Evans publicou, em parceria com o escritor James Agee, o livro Louvemos agora 

os homens famosos (1941). Uma espécie de “estudo etnográfico” que propõe uma 

relação independente e autônoma entre o texto e as imagens, opondo-se a ideia de que 

as fotos necessitariam de palavras para terem sentido (HACKING, 2005). Dorothea 

Lange, por sua vez, provavelmente por sua origem profissional ligada ao universo da 

fotografia artística da escola Clarence H. White School of Photography, lançava mão do 

imaginário da arte para construir imagens com forte carga de arquétipos, como é o caso 

de Mãe Desprovida (ou Mãe Migrante). Nesta foto (1.2.i) Dorothea Lange aborda o tema 

tradicional da maternidade e da família. A fotografada, Florence Owens Thompson, 

descendente de índios Cherokees, é representada como a Madona, um símbolo de 

dignidade e virtude da tradição cristã. Um dia depois que Lange visitou o acampamento 

de colhedores indigentes de ervilhas, as fotos foram reveladas e publicadas no em um 

Jornal de São Francisco juntamente com um artigo sobre a difícil situação destes 

trabalhadores migrantes. As imagens foram tão impactantes que o governo federal dos 

Estados Unidos enviou cerca de mil quilos de comida para estes trabalhadores 

retratados por Lange (MERRILATALL, 2008, p.80). 

Contudo, esses três fotógrafos são apenas exemplos das diversas propostas de 

narrativas que podem incluir tantas outras, como é ainda o caso do “momento decisivo” 

proposto por Henri Cartier Bresson (1908-2004)29 ou mesmo do “momento que define 

uma história” proposto por Alfred Eisenstaedt (1898-1995) (ANG, 2015).  

  

                                                            
28 Agência americana fundada em 1935 com o propósito de combater os efeitos sociais e econômicos 
causados pela Grande Depressão (1929-1940). A FSA empregou mais de 20 fotógrafos para dar visibilidade 
às condições de assentados entre 1935 e 1942. Seu diretor, Roy Striker (1893-1975), propunha um padrão 
que os fotógrafos deveriam seguir, de acordo com Hacking (2005).  
29 Uma frase dita por Bresson coloca-se, de certo modo, na contra-mão de nossas indagações. Ele afirmou 
que “uma foto não é feita nem capturada pela força. Ela se oferece. É a foto que captura o fotógrafo” 
(ANG, 2015, p.76). 
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1.3.b. “A Destitute Mother: The Type Aidedbythe WPA", 25.5X19.6cm. Fotógrafa: Dorothea Lange, 1936. 
MoMA. Fonte: Museum of Modern Art, Dorothea Lange, p. 26. (Catalogue). 
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1.3.c. “The falling soldier”, 24.7 x 34 cm1936. Acervo do Metropolitam Museum of Art produzida por 
Robert Capa. Fonte: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/283315. 
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Assim como a fotografia de Lange, as diversas fotografias isoladas que “fizeram 

história” – talvez se possa dizer: as mais iconográficas ou as mais presentes no 

imaginário coletivo – têm a força ou o poder de provocar grande impacto em quem as 

vê. Elas também têm o poder de capturar a nossa atenção, como é o caso ainda da Morte 

de um soldado (1936) produzida por Robert Capa (BURKE, 2004, p. 29; ANG, 2015, p. 

188), durante a Guerra Civil espanhola (1936-1939). Caso também da fotografia Ataque 

de Napalm (1972) produzida por Hung Cong Ut, em que a garota Kim Phúc, de 9 anos, 

depois de retirar suas roupas em chamas, corre nua com soldados ao fundo depois de 

um avião sul-vietnamita ter lançado napalm acidentalmente sobre o vilarejo de Trang 

Bang na guerra do Vietnã (BURKE, 2004, p.188; ANG, 2015, p. 278)30. 

Estas imagens únicas e singulares, consideradas pelo viés do “detalhe”, instigam 

também o pesquisador de imagens a se interessar pelas questões sociais e políticas de 

seus contextos. Bem como, pelos imaginários com os quais estabelecem relações, sua 

produção e circulação. É possível dizer, nesse sentido, que a História, em suas mais 

diversas vertentes, é também um tipo de narrativa (auto)reflexiva e crítica que, partindo 

das superfícies dos mais diversos tipos de imagem, se ocupa do que está para além 

delas. O que, de forma metafórica, poderia ser chamado de “fora de campo”. Para o 

pesquisador da imagem fotográfica, uma única fotografia – e não apenas um de seus 

“detalhes” – é capaz de exumar nossas memórias – involuntárias e afetivas – soterradas, 

como fez Barthes ao partir da fotografia de sua mãe para escrever Camara clara 

(BARTHES, 1984). Ao falar de sua mãe, Barthes evocava um fora de campo que lhe era 

bastante familiar e caro. É através de uma abordagem sobre o fora de campo que 

                                                            
30 Se pensarmos em uma pequena e incompleta genealogia inventariante (FREUND, 1976; ANG, 2015; 
HACKING, 2012), podemos considerar fotojornalistas aqueles fotógrafos que trabalharam para algum 
jornal ou revista ilustrada ou mesmo fora deles, de forma autônoma. Em março de 1880, o jornal Daily 
Herald, de Nova York, publica aquela que pode ser considerada a primeira fotografia reproduzida com 
meios puramente mecânicos ou tipográficos. Em 1885, semanários e revistas mensais já publicavam 
fotografias. Uma primeira geração de fotojornalistas pode ser representada por Jacob Riis trabalhando 
para a agência de notícias New York News Association, Lewis Hine (1874-1940), Roger Fenton, Mathew 
Brady, John Tomsom (1837-1921) e Oscar Rejlander (1813-1875) trabalhando de forma mais autônoma. 
Esta geração foi marcada pelo uso de câmeras pesadas montadas em tripés e o uso de flashes químicos. 
Fechando esta geração, em 1904, o jornal Daily Mirror, da Inglaterra, já ilustrava suas páginas somente 
com fotografias. Este modelo foi seguido pelo Illustrated Daily News de Nova York. Uma segunda geração 
de fotojornalismo (“moderno”) é marcada pela miniaturização e portabilidade do equipamento 
fotográfico (câmeras 135 mm Ermanox e Leica) e, posteriormente, pela ascensão de revistas ilustradas 
(Vu, na França, e Life, Time e Time-Life, nos E.U.A., entre outras), e nomes como Eric Salomon e Stefan 
Lorant, em jornais alemães. 
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procuraremos analisar a violência simbólica presente nos desvios e silenciamentos da 

construção da notícia em um jornal na cidade de Uberlândia no tópico seguinte.  

 

1.4  O jornal como fonte de pesquisa: entre o factual e a longa duração 

 

O Jornal Correio de Uberlândia e, mais especificamente, seu caderno 

Segurança31, com suas notícias referentes ao mundo do crime e da violência, compõem 

a fonte de investigação a partir do qual abordo o aspecto de violência no trabalho do 

fotojornalista no momento em que supostos criminosos são apresentados à imprensa.  

As notícias foram produzidas majoritariamente no contexto da 16ª Delegacia de 

Polícia do município de Uberlândia. Notícias dessa natureza foram publicadas ao longo 

dos 80 (oitenta) anos do jornal, que encerrou suas atividades em dezembro de 2016. O 

recorte do ano de 2002 refere-se ao ano em que o jornal passava por um processo de 

“virada” tecnológica, ou seja, mudança da tecnologia fotográfica analógica para digital. 

Essa virada, que não é necessariamente pontual ao ano de 2002, será relacionada ao 

que Bauman (2013) debate sobre a formação de uma “sociedade de consumidores”, que 

ele chamou também de “pós-pan-ótica” e do “medo” como uma característica dessa 

sociedade. A pesquisa possibilitou-me perceber, através das publicações ao longo de 

2002, ou mesmo antes e depois, a veiculação de um tipo de fotografia que compõe uma 

galeria de imagens de supostos criminosos, conforme debatido acima, relacionada ao 

que ficou conhecido, na história da fotografia e do tipo criminal, como mugshots e 

rogues galleries32. 

Em 2002 o Jornal Correio de Uberlândia está composto por “cadernos” que 

pretendem abordar os assuntos em suas especificidades – Geral, Política, Veículos, 

Segurança, etc. – uma bricolagem de informações diversas que podem ser 

correlacionadas ao que Dias (1996) define como uma linguagem jornalística 

                                                            
31 A Algar, empresa que produziu o jornal nos últimos 30 anos até a data de seu fechamento em dezembro 
de 2016, é uma holding que possui em seu leque de atividades uma empresa do ramo de segurança, a 
qual atua em toda a cidade, tanto no ramo patrimonial como pessoal. 
32 As prisões foram instituídas no século XIX e, conjuntamente, com elas foram constituídas diversas 
iconografias referentes à imagem do suposto criminoso. Compõem esta iconografia os trabalhos do 
fisionomista Johann KasparLavater (1741-1801), do criminologista francês Alphonse Bertillon (1853-
1914), do criminologista CesareLombroso (1835-1909) e do higienista Francis Galton (1822-1911), entre 
outros. 
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contemporânea. Linguagem composta por “uma conjugação simultânea de diversas 

linguagens: a linguagem verbal escrita, a linguagem fotográfica, a linguagem gráfica e a 

linguagem diagramática” (DIAS, 1996, p.39) à qual deve-se acrescentar a linguagem 

publicitária, que aponta para uma sociedade de consumidores, no sentido de Bauman 

(2013). 

Na primeira página tem-se um menu, ou seja, uma breve introdução dos 

principais assuntos distribuídos em manchetes; abertura da notícia (lead), na qual 

procura-se descrever o fato objetiva e sinteticamente, com o fim de responder questões 

como: o quê?, quem?, quando?, onde?, como? e porquê?. Elementos que, segundo Dias, 

compõem o que a autora chama de “discurso da notícia” (DIAS, 1996, p. 106).  

No jornalismo existe um segmento específico da imprensa conhecido, no senso 

comum, como “imprensa marrom”. Meio em que os “atos de violência” reportados 

transbordam e inundam gestos e poses jornalísticos, compondo um tipo de violência 

simbólica. Nesses casos, a abordagem de atos de violência é feita de forma (mais) 

“tautológica” (DELEUZE, 1992, p.216 apud SALES, 2005, p.3). A comunicação, para além 

de sua suposta imparcialidade, articula diferentes sujeitos no interior de uma 

maquinaria e produz um efeito de real ou verossímil. Ao refletir sobre Deleuze33, Sales 

(2005) destaca que a comunicação se tornou “tautológica e vazia” e que seria necessário 

criar estratégias para “escapar ao controle” desse tipo de comunicação que não explica 

nada. Assim, o autor sugere que “é preciso analisar os agenciamentos coletivos dos 

quais elas [as imagens] são apenas uma parte” (DELEUZE, 1992, p. 216, apud SALES, 

2005, p 3.). O autor recomenda tal cuidado porque “o domínio das coisas” se dá através 

da técnica, de elevá-las da condição de signos a símbolos e assim discursar sobre os 

Outros, de criar uma imagem e repeti-la formando um imaginário social, fabricando um 

sentido, transformando as “coisas” em estereótipos naturalizando-as como verdade, 

coagindo-as, relegando-as a uma posição em uma escala hierárquica social.  

Assim sendo, essa imprensa sensacionalista que coloca grande ênfase em 

questões referentes ao mundo do crime apresenta, geralmente, a notícia de forma 

exagerada, pejorativa e jocosa dos fatos na referência a sujeitos e objetos. São exemplos 

dessa forma de proceder programas de televisão como Brasil Urgente (apresentado por 

                                                            
33 SALES, 2005. Disponível em: seer.ufrgs.br/intexto/article/download/4193/4903 
Acesso em: 24 de dezembro de 2018. 
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José Luiz Datena) da Rede Bandeirantes de Televisão34; Cidade Alerta (apresentado por 

Marcelo Resende) e Balanço Geral, da TV Record35. No caso do jornalismo impresso, o 

jornal Notícias Populares, para citar alguns casos. O caderno “Segurança” do JCU 

apresenta também uma bricolagem de informações composta com características que 

podem ser descritas fazendo-se analogia com os fait divers36 discutidos por Barthes 

(2007). Ou seja, ele traz, de forma dominante, notícias que não se abrem a verificações, 

que são fechadas nelas mesmas e nas quais predominam o crime e a violência além de 

“incidentes do dia”. Por tal caráter imanente deste tipo de notícia que Barthes 

(BARTHES, 2007, p. 66) chega a sugerir a proximidade dos Fait divers com a literatura 

(mesmo que seja uma literatura ruim). 

A partir de Carneiro (2015) e Dias (1996), destacamos algumas características dos 

fait divers encontradas no JCU: eles “são associados [...] ao horror e ao drama, 

vinculando nas páginas dos jornais notícias de suicídios, acidentes, de personagens 

anormais” (CARNEIRO, 2015, p.67-68). Assim, por apresentar essas características, os 

“estados de violência” podem ser compostos pelo “discurso da notícia” em relação com 

“o discurso da violência”, uma vez que os discursos podem ser edificados a partir de 

certas estratégias linguísticas que podem ressaltar determinada violência a partir da 

narrativa e que nos possibilitam pensar que “a violência também é gerada no interior 

do discurso” (DIAS, 1996, p.110).  

  

                                                            
34 Disponível em:<http://noticias.band.uol.com.br/brasilurgente/apresentador>. Acesso em: 21/07/2017. 
35 Disponível em:<http://noticias.r7.com/balanco-geral>. Acesso em: 21/07/2017. 
36 Os fait divers não possuem uma tradução exata para o português, mas fazem parte do léxico jornalístico 
como uma espécie de seção do jornal que publica acidentes. Barthes escreveu um ensaio intitulado 
Structure du fait divers que foi traduzido para o português como “estrutura da notícia”. 
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1.4.a. Fonte: JCU, 14 de abril de 2002, caderno “Segurança”, p. B4. 
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Ao compararmos as características apresentadas por esta autora sobre o 

Notícias Populares (NP)37 ao JCU e, mais especificamente, ao caderno “Segurança”, 

pode-se dizer que o Correio não é um jornal “popular” ou que, pelo menos, não visa as 

classes populares, apesar de suas notícias se referirem a elas também. Isto porque ele 

apresenta seus temas predominantemente através do código linguístico formal em seus 

níveis morfológico, sintático, fonético e discursivo em detrimento da oralidade e da 

coloquialidade próprios do NP. Além disso, as metáforas e metonímias estão ausentes 

ou são de pouca ocorrência, não havendo apelo direto para as emoções cujo intuito é 

normalmente chocar. Em outras palavras, o JCU propõe um jornalismo que não constrói, 

                                                            
37 De acordo com informações disponibilizadas on-line pelo jornal Folha de São Paulo, responsável pelo 
“NP”, ele é fruto da parceria entre os jornalistas romenos Jean Mellé e Hebert Levy, que era também 
deputado. O jornal teve início com foco em temas caros à massa de trabalhadores da época. Todavia, ele 
caiu de vez no gosto dos leitores em 1963, quando fez a "reconstituição" da morte do presidente John 
Kennedy e, no dia seguinte, estampou Jacqueline no Brasil, em alusão à vinda ao país da viúva de Kennedy. 
Quando, na verdade, se referia apenas a um convite feito pelo governo brasileiro para que a americana 
substituísse o presidente em visita oficial marcada para o ano seguinte. Depois disso, greves, denúncias 
de corrupção e temas econômicos permearam as páginas do "NP" em fortes críticas ao governo do 
presidente João Goulart. Um ano após o golpe militar, em 22 de outubro de 1965, o Notícias Populares 
foi comprado por Carlos Caldeira e Octavio Frias de Oliveira, então proprietários da Folha. Até o início da 
década de 70, em meio à censura imposta pela ditadura, o "NP" alcançou muito êxito ao explorar a Jovem 
Guarda, com destaques para o "sumiço" de Roberto Carlos e a criação de fotonovelas, além do uso de 
linguagem popular, chegando a atingir médias de 80 mil a 100 mil exemplares diários. Em 1971, porém, 
após a morte de Mellé, o jornal enveredou por assuntos inusitados e repetitivos ("Mulher dá à luz uma 
tartaruga", "Mulher dá à luz um sapo") na tentativa de aumentar as vendas, que minguaram. A guinada 
que resgataria o Notícias Populares como um dos mais vendidos do país, entretanto, foi iniciada ainda na 
primeira metade dos anos 70, quando o veículo passou a enfatizar a cobertura policial, nos eventos 
esportivos (a saga corintiana para sair da fila de 23 anos sem títulos), além de fotos sensuais de mulheres 
e figuras inverossímeis (vampiros, alienígenas, bebê-diabo...). Mesmo ainda identificado como jornal 
sensacionalista, daqueles que "espreme que sai sangue", a partir de 1979, o diário passou por outra 
mudança, com a adoção de novos colunistas, como Luiz Inácio Lula da Silva, dom Paulo Evaristo Arns e 
Franco Montoro, se mostrando pioneiro ao abrir espaço para as minorias que se expressavam em colunas 
de temáticas religiosas e étnicas, como o Espaço Gay. Nesta fase, com o fim da ditadura, o Notícias 
Populares, além de mostrar muita força na cobertura do Carnaval e de continuar a revelar personagens 
como Pelezão e O Pequeno ET, encampou a missão de traduzir para o cidadão comum políticas e planos 
econômicos e guerras fora do país, justificando o slogan de "O jornal do trabalhador". Ao mesmo tempo 
em que manteve sua irreverência ("Governo degola os salários", "Aumento de merda na poupança", 
"Quem tem Ku-ait tem medo"...), o jornal jogou luz sobre questões sérias do cotidiano brasileiro, entre 
elas o avanço da Aids. Nos anos 90, à parte das remodelações pelas quais passou, que iam da aposta em 
novos colunistas (como Rosely Sayão, no espaço "Tudo Sobre Sexo") ``a estreis (o que quer dizer?) de 
uma mulher no comando (Laura Capriglione), o NP ainda enfrentou tentativas de censura, quando foi 
ameaçado de circular "lacrado" e foi impedido de publicar apurações sobre a infância de Roberto Carlos. 
Em sua última década, o jornal viveu grandes momentos ao retratar a queda de Fernando Collor da 
Presidência, ao ser o primeiro a publicar fotos dos mortos no massacre do Carandiru, ao trazer a morte 
dos Mamonas Assassinas, quando registrou recorde de tiragem com 250 mil exemplares, e ao mergulhar 
em temas da periferia, oferecendo aos leitores também um maior apuro em produções fotográficas. Em 
20 de janeiro de 2001, o Notícias Populares circulou pela última vez. Disponível em: 
<http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/18559-capas-historicas-do-noticias-populares> Acesso em: 
25 de maio de 2016. 
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ou em que não predominam, escândalo e sensacionalismo. Por outro lado, como 

veremos adiante, é comum o JCU recorrer a eufemismos como, por exemplo, “desvio” 

de dinheiro no lugar de “roubo” para se posicionar de formas diferentes dependendo 

dos sujeitos envolvidos. Fato visível na construção de algumas notícias. Outra 

característica é que as publicações do jornal não são necessariamente de interesse de 

uma camada da sociedade que se poderia chamar de “popular”, como os operários e as 

“donas de casa”, a título de exemplo. É o que se pode observar pela predominância da 

forma como são contempladas as fontes às quais são dadas “vozes”, como empresários 

e comerciantes. Desse modo, pode-se dizer que o caderno “Segurança” do JCU se 

aproxima dos fait divers compondo, além dos “atos de violência”, também casos 

inexplicáveis e ou excepcionais, desconectados de historicidade jornalística. Nele, é 

comum encontrarmos acontecimentos como tráficos, crimes, acidentes e delitos. Pode-

se dizer que o discurso sobre a violência proposto pelo “Segurança” funciona como no 

sentido proposto por Orlandi (2007) quando ela define uma “língua de espuma”: 

 

[...] uma língua “vazia”, prática, de uso imediato, em que os sentidos não 

ecoam. É uma língua em que os sentidos batem forte mas não se expandem, 

em que não há ressonâncias, não há desdobramentos. Na língua-de-espuma os 

sentidos se calam. Eles são absorvidos e não produzem repercussões. Se, de um 

lado, não se comprometem com nenhuma “realidade”, de outro, impedem que 

vários sentidos se coloquem para essa mesma “realidade”. (ORLANDI, 2007, p. 

99-100)  

 

Sendo assim, pode-se concluir que a língua-de-espuma funciona como uma 

forma de censura, uma vez que ela “trabalha o poder de silenciar” (ORLANDI, 2007, p. 

100). No entanto, é no interior desses fatos diversos apresentados pelo “Segurança” que 

procuraremos alguns casos de “desvios” e “silenciamentos” e associações de imagens 

de forma a construir um imaginário social sobre a violência. 
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1.4.1  Narrativas visuais 

Em um primeiro momento, pode-se pensar as “foto-reportagens” (SOUSA, 2002, 

p. 127), ou seja, as fotografias de um mesmo evento ou objeto feitas em sequência de 

forma a descrevê-lo como narrativas visuais. Porém, no bojo das práticas de alguns 

fotógrafos da Farm Security Administration podemos reconhecer diferentes formas de 

reflexões que vão além das fotorreportagens. Isto porque eles atribuem as suas fotos (e 

práticas) um caráter mais autoral, ou seja, um outro “modo de ver”. Nesse sentido, 

Mother, de Dorothea Lange, por exemplo, se apoia no imaginário da arte para produzir 

uma Madona; e Let Us Now Praise Famous Men (1941), da parceria entre Evans e Agee, 

dedica um tempo mais longo para produzir um “estudo” que se pretende “etnográfico”. 

Dito de outro modo, de forma crítica com o purismo fotográfico, as narrativas podem 

lançar mão de visualidades e questões provenientes de outros campos que lhe são 

exteriores e refletir de forma “híbrida”. Isto significa que uma imagem pode estar 

carregada de diversas referências visuais ou mesmo textuais. 

Para além das imagens “puras” ou estritamente fotográficas, a Pequena história 

visual da violência proposta por Menezes (2001) é um bom exemplo ao qual se pode 

recorrer para refletir sobre a “hibridização” de imaginários e sobre a violência. A obra 

citada faz isso através de uma composição de imagens provenientes da arte (da pintura, 

do desenho, da instalação) e da fotografia. Nessa “pequena” história, uma espécie de 

Mnemosyne (MICHAUD, 2013), o autor propõe: 

 

[...] um discurso crítico do que se poderia conceber visualmente como 

violência, por meio do questionamento de seus fundamentos e 

dimensões sociais, sejam eles religiosos, morais, políticos, formais, 

sexuais ou étnicos. (MENEZES, 2001, p.) 

 

Assim, para dar conta do que propõe, Menezes elencou imagens diversas que 

permitem ao leitor refletir sobre a violência representada através de imagens. Duas 

delas, aparentemente inócuas, são imagens fotográficas capturadas em close. Uma 

delas é a de um negro (MENEZES, 2001, p. 98), feita por W. Eugene Smith, em 1951; a 

outra é a fotografia de uma porto-riquenha com máscara de beleza (p.101), feita por 

Diane Arbus, em 1965. Porém, outras imagens apresentadas nesse livro trazem a 
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violência de forma mais explícita (na imagem), como é o caso de um buraco em um 

corpo humano feito por uma bala (p.109). Uma imagem bastante abstrata uma vez que 

não fornece nenhum tipo de baliza ou coordenada que permita ao espectador 

compreendê-la sem lançar mão de alguma informação (d)escritiva. Pois, comumente é 

a partir do código escrito que o espectador “adentra” o buraco da imagem. 

Menezes (2001) também apresenta imagens de corpos abatidos, como é o caso 

da fotografia feita por Manuel Alvarez Bravo intitulada Operário em greve, assassinado 

(p. 91) de 1934 e mesmo a fotografia Iwo Jima (1945) do esqueleto em trajes militares 

de um soldado, feita por W. Eugene Smith. Seu livro traz também referências – 

abordadas aqui, anteriormente – em relação mais estreita com o fotojornalismo, 

representadas pelo soldado miliciano abatido em combate, feita por Robert Capa e a 

foto de uma garota nua correndo de chamas e explosão, feita por Huynh Cong na guerra 

do Vietnã (1972). A partir desse livro é possível também montar outras subnarrativas 

que relacionam o “documental” da fotografia ao “imaginário” da arte, como se pode 

fazer através da justaposição entre o desenho Os desastres da guerra: Grande façanha! 

Com mortos! (MENEZES, 2001, p. 87), feito por Goya, em 1810, e a escultura/instalação 

apresentada como “técnica mista” (que também, no livro, é uma fotografia) Grandes 

realizações sobre a morte (p.108), de Jakeand Dinos Chapman, de1994.  

A partir de uma folheada nesse livro, pode-se dizer que ele compõe um quadro 

de referências de imagens que podem ser facilmente encontradas nos prêmios Esso de 

jornalismo e do World Press, conforme bem inventariou Biondi (2013). São imagens que 

relacionam o “real” do mundo histórico ao “imaginário” da arte. Em muitos aspectos, o 

livro traz o corpo abatido como um objeto que é capturado pelo olhar e representado 

pela pintura e pela fotografia. 

A partir das considerações de Martins (2012)38, pode-se dizer que as narrativas 

visuais são formas de articular imagens de modo a transmitir ideias, informações ou 

mesmo de produzir discursos. Martins, um estudioso da cultura visual, argumenta que 

uma das características de uma narrativa visual é o seu caráter de “encapsulamento”. 

Ou seja, o fato de serem formas condensadas de lidar com eventos relacionados à ideia 

de cotidiano. Porém, no caso dos estudos da cultura visual, para ele, não o cotidiano de 

                                                            
38 Sobre narrativas visuais, ver: Berger (2017), Burke (2004) e Martins (2012). 
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grandes personagens, mas de forma diferente, em diálogo com a História Social, de 

gente comum, localizada nas periferias das hierarquias institucionais. Personagens que, 

em muitos aspectos, têm suas visibilidades negadas ou bloqueadas e suas questões 

tratadas de forma superficial. Nesse sentido, partindo ainda de imagens de pessoas que 

estão, de certo modo, no centro das hierarquias institucionais, o que se pretende aqui 

é refletir sobre as visualidades que são omitidas ou silenciadas pelas instituições em suas 

relações com a imprensa na produção da notícia. 

No caso das narrativas que proponho, elas podem ser pensadas como sequências 

fílmicas de um cinema mudo, de forma que cada imagem dialoga com as outras da 

mesma narrativa e os sentidos a serem construídos em relação com o “fora de campo”. 

Essas narrativas têm uma característica mais “documental” no sentido semiótico, ou 

seja, elas partem de imagens em que predomina a condição “iconográfica”, “indicial” e 

verossimilhante. Porém, ainda nessa condição, esse tipo de narrativa entrelaça questões 

da ordem da comunicação e da expressão juntas, tornando fluida a fronteira entre 

realidade e ficção. Nessas narrativas “fílmicas” e “mudas”, ora abordadas como fontes, 

a palavra escrita proposta pelo jornal, conforme se pode perceber adiante, pretende 

direcionar e determinar os seus sentidos, atribuindo-lhes legendas e textos. 

O que proponho, entretanto, são narrativas que não são, necessariamente, 

resultado de uma montagem linear no sentido de “fotorreportagens” ou de uma 

imagem “videográfica”. Isto é, essas narrativas foram produzidas a partir de 

“fotogramas”39 de tempos-espaços desconexos e dispersos colhidos na longa duração. 

Narrativas montadas para construir outro(s) sentido(s) de forma que se pode chamar, 

em consonância com Orlandi (2007), de contra-“ideológicas”. De forma um pouco 

diferente, cada uma das subnarrativas visuais articula várias imagens-estereótipos 

(redundantes ou tautológicas) que foram colhidas nas páginas dispersas do jornal. Elas 

procuram instituir uma outra “racionalidade”. Seu caráter tautológico, inclusive, nos 

permite embaralhá-las entre si e apresentá-las fora de sua ordem cronológica. Contudo, 

faremos isso sem perder de vista que, ainda pensando de forma linear, cada uma das 

imagens de cada uma das narrativas propostas adiante se abre para um contexto (uma 

                                                            
39 O fotograma é a unidade mínima de um filme. Ele dá origem a uma única fotografia. No caso do vídeo, 
o equivalente do fotograma é o frame, que é o equivalente a uma das imagens da sequência videográfica 
quando parada, ou seja, no modo still ou pause. 
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notícia) específico. Bem como, que cada uma delas permite várias conjecturas e 

funciona como o “um” ponto de vista. Ou seja, elas propõem um sentido único em 

oposição ao “múltiplo”, isto é, os vários sentidos latentes. Isto porque elas foram 

agrupadas de modo a observarmos, nos textos propostos pelo jornal, quais estruturas 

estão presentes e quais as determinam. Contudo, partiremos delas para trabalharmos a 

partir dos “desvios” e “silenciamentos”. 

No sentido estruturante, se as imagens podem ter diversas funções (JOLY, 2006), 

procurei observar o predomínio da fotografia em sua função publicitária para as 

instituições do poder. Através dessa sequência “fílmica”, o que se pretende é refletir, 

através de uma re-construção, sobre o assujeitamento do corpo do fotojornalista e, por 

tabela, do jornalismo proposto pelo JCU quando ele reporta casos de violência e crime. 

As narrativas propostas aqui podem ser consideradas como forma de “desmontagem” 

analítica e remontagem discursiva. 
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1.4.2 Corpos dóceis40 

 

 

 

 

 

 

1.4.b. Fonte: JCU, 1 fevereiro de 2002, caderno Segurança, p. B4. 
  

                                                            
40 A partir de Foucault (1987, p.117) pode-se definir, em um primeiro momento, a expressão “corpos 
dóceis” como o adestramento do soldado no século XVIII (“época clássica”) para tornar o seu corpo 
produtivo do ponto de vista do poder: um corpo obediente, moldável e útil. Os corpos dóceis são 
conquistados através da disciplina que aumenta a utilidade do mesmo. (FOUCAULT, 1987, p. 118-119). 
Porém, a docilidade aplicada ao corpo do soldado – a disciplina – foi amplamente disseminada no corpo 
social de modo que cada um dos corpos fica confinado em proibições e limitações (FOUCAULT, 1987, p. 
120), re-produzida em “diversas instituições disciplinares” em uma “microfísica” do poder que aliou a 
disciplina a uma “anatomia política do detalhe” distribuindo os indivíduos nos espaços fechados da escola, 
dos conventos, dos quartéis. 
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1.4.c. Fonte: JCU, 5 de março de 2002, caderno Segurança, p. B4. 
 

 

1.4.d. Fonte: JCU, 8 de fevereiro de 2002, caderno Segurança, p. B4. 
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1.4.e. Fonte: JCU, 11 de abril de 2002, caderno Segurança, p. B4. 
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1.4.f. Fonte: JCU, 14 de abril de 2002, caderno Segurança, p. B2. 
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Essas imagens de “comandantes” de uma esfera “micro” – a cidade – referem-se a 

profissionais que trabalham na segurança pública da cidade de Uberlândia e compõem 

a “voz” do dispositivo de segurança. É a partir de suas “vozes” que conhecemos parte 

significativa das informações sobre os diversos tipos de violência presentes na cidade. 

Essas fotografias, de certo modo, “estão lá para ilustrar o texto”, e, inversamente, 

dialogam com o texto, como se ele fosse “uma espécie de legenda estendida das 

imagens” (BERGER, 2017, p. 12). Eles são apresentados a seguir conjuntamente com a 

manchete, a foto e a legenda. 

g. Manchete: “Colônia terá bloqueador de telefone celular”. 

Foto: Vicente de Paulo Assis, diretor da Colônia Penal de Uberlândia.  

Legenda: “O diretor da Colônia Penal de Uberlândia, Vicente de Paulo Assis”. 

h. Manchete: “Preso mais um acusado da morte de comerciantes”. 

Foto: Samuel Barreto, delegado.  

Legenda: “Escoltado pelo delegado [Samuel Barreto de Souza] e por um detetive, 

Enodes (camisa escura) chega a Uberlândia”. 

i. Manchete: “Secretário confirma que Zaire [prefeito] sofreu ameaça”. 

Foto: Flávio Luizi Lobato (Cel. comandante da 9ª Região da Polícia Militar); Júlio 

César Bortolato (delegado chefe da delegacia de Polícia Federal); Gilberto Serra 

(General, secretário municipal de segurança pública); Ramon Tadeu Carvalho 

Bucci, delegado regional de segurança pública).  

Legenda: “A confirmação foi dada durante entrevista coletiva ontem à tarde, na 

Secom”. 

j. Manchete: “Quadrilha é desmantelada após prisão em rodovia”.  

Foto: David Stanley (inspetor chefe da delegacia regional da PRF). 

Legenda: “O inspetor [David] Stanley, chefe da delegacia regional da PRF”. 

k. Manchete: “Proposta da unificação de polícias divide opiniões”. 

Foto: José Sebastião Aguillar (comandante da PM).  

Legenda: “O comandante da PM, José Sebastião Aguillar, é contra”. 

 

Na primeira imagem, o diretor da Colônia Penal de Uberlândia foi fotografado no 

momento em que falava ao telefone. Seu olhar cabisbaixo permite conjecturar que ele 

se concentra no interlocutor que está distante (telefone). O enquadramento atribui uma 
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importância secundária aos profissionais da imprensa, reforçado pela forma como eles 

aparecem na imagem, ora recortados e/ou fora de foco. O recorte transforma esses 

sujeitos em elementos emoldurantes e atrai a atenção do observador da imagem para 

o diretor, de forma a enfatizar sua importância e de seu ato de fala – sua “voz” – e do 

objeto tema da reportagem, o telefone. Os microfones dos repórteres convergem para 

a sua cabeça como se fossem setas indicativas. Pode-se observar do lado esquerdo da 

imagem, atrás de uma mão que segura um objeto parecido com microfone, uma tarjeta 

com informações (ícones) sobre a patente de um militar, como se o diretor estivesse 

escoltado ou acompanhado. Ele tem, em uma primeira observação, o poder de decidir 

com quem e quando quer falar. E, de certo modo, qual pergunta é mais relevante 

responder. Ele tem, de certo maneira, o poder de controlar a informação, de dar “um 

sentido” à violência. 

Na segunda imagem (1.4.b), um delegado concede entrevista sobre a “morte de 

comerciantes” assassinados. A moldura feita por ele e um policial coloca o acusado no 

centro da imagem, enfatizando sua importância para a notícia. Ou seja, é como se a 

notícia “falasse” pelo acusado apesar de ele não poder falar, de ser “silenciado”. Uma 

mão que vem do lado esquerdo da imagem sugere a presença de um jornalista de TV, 

relegado, pela forma como é recortado, ao fora de campo (ou segundo plano). O policial 

à paisana segura o acusado pela mão de forma a confundir e a criar no observador a 

impressão de que eles estão “algemados” um ao outro. Além do direcionamento do 

microfone ao delegado, a camisa de manga e a gravata enfatizam sua importância e sua 

“voz”. Elementos que lhe conferem status de superioridade no contexto. 

Na terceira imagem (1.4.c), quatro profissionais do dispositivo de segurança 

estão no centro da imagem no momento em que concedem entrevistas. Alguns dos 

jornalistas novamente aparecem quase fora de campo, de forma a emoldurá-los e a 

dirigir a atenção do observador para eles. No momento da foto, a atenção recai sobre o 

“comandante”. Os fios de microfone estão dispostos sobre a mesa como se fossem setas 

dirigidas ao seu corpo, reforçando sua “voz”. 

Na quarta foto dessa narrativa (1.4.d), um inspetor de Polícia Rodoviária Federal 

foi fotografado quando utilizava uma tecnologia que mais se parece a um computador. 

Ele parece estar em uma blitz ou mesmo abordando algum motorista em alguma 

rodovia. Apesar de não ter nenhum microfone direcionado a ele, pode-se considerar sua 
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“voz” ao longo do texto que acompanha a notícia. Esta imagem se diferencia das outras 

dessa narrativa por ter um aspecto mais “flagrante” reforçado pelo fato de que o 

inspetor não está de frente para a câmera. 

A quinta imagem (1.4.e), de certo modo, repete e enfatiza a importância e a 

“voz” que é dada a esses profissionais. O ângulo baixo de tomada da câmera enfatiza 

sua importância. Ele olha adiante, de forma a não encarar as câmeras. Os microfones 

conferem certa claustrofobia à imagem do comandante. 

A partir dessa narrativa, percebe-se que os corpos dos profissionais da imprensa 

estão fora de campo e ou desfocados, como se eles devessem permanecer na penumbra 

ou em uma zona obscura da informação visual. Fatores que enfatizam a necessidade de 

se omitir seus corpos e suas falas, muitas vezes feitas em modo off ou over para a 

construção da notícia. Eles não devem aparecer enquanto sujeitos ou mesmo 

indivíduos. Eles têm também uma função emoldurante. Se pensarmos em uma herança 

da arte moderna – o período dos ismos – ou mesmo na arte moderna brasileira, a 

moldura pode ser utilizada para dar ênfase ao objeto apresentado/representado. De 

forma dicotômica, ela separa o dentro e o fora, o “real” e o “imaginário”, e destaca o 

objeto ao mesmo tempo em que o coloca em relação com o “belo”. 

Essas narrativas podem ser refletidas a partir do que Burke (2004) considera ser 

a construção da imagem heroica do “comandante” nas artes e que a publicidade dos 

anos 1970 “copiou” da pintura (BERGER, 2017). Aspecto que aparece nessas imagens 

abordadas neste capítulo. Antes mesmo da fotografia tornar-se onipresente nos mais 

diversos espaços públicos e privados, durante o século XIX, era comum o artista 

“condensar ações sucessivas numa única imagem” (BURKE, 2004, p. 175-196). Como é 

o caso do quadro batalha, mas também das medalhas comemorativas, das gravações 

em madeira e das gravuras (BURKE, 2004, p.176). Contudo, se a fotografia fabrica o 

“Real” (ROUILLÉ, 2009), ela também permite uma ampliação desse real e de pequenos 

detalhes de uma “obra” através de um efeito escaneamento da imagem. Ademais, a 

fotografia permite a reprodutibilidade e, por isso, promove a circulação das obras de 

arte (via reproduções das mesmas), a apropriação, a ressignificação e a amplificação do 

imaginário da arte. A reprodutibilidade técnica promovida pela fotografia leva imagens 

da arte para públicos diversos, o que permite a formação de outras interpretações que 
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podem suplantar e surpreender discursos hegemônicos da arte e de sua história. Deste 

modo, as obras podem chegar às escolas e produzir outras reverberações. 

O aspecto principal que queremos destacar aqui é a publicidade e a propaganda 

dessas imagens. Ou seja, o fato de terem sido encomendadas e idealizarem um evento, 

promovendo geralmente a figura de um comandante ou de um rei, “representados de 

maneira heroica”. O que constrói um tipo de narrativa que pode ser descrita como “de 

cima” (e, inclusive na maioria delas o ângulo do fotógrafo é de baixo para cima). Algo 

semelhante às medalhas produzidas “na Europa dos séculos 16 e 17” utilizadas para 

narrar a vida pública de um indivíduo ilustre e que podem ser consideradas também em 

seu viés político, uma vez que, ao comemorar importantes eventos públicos, por outro 

lado, a condecoração fazia propaganda política (BURKE, 2004, p. 181). Ainda a partir 

deste historiador da imagem, podemos destacar também o exemplo das imagens 

renascentistas que mostravam líderes engajados nas batalhas, como é o caso de 

Napoleão em A batalha de Eylau, de Antoine-Jean Gros (1771-1835), que mostra o 

“comandante olhando o campo de batalha após a vitória”. 

As imagens em suas singularidades e individualidades podem compor 

sequências, como a do Cristo a caminho de ser crucificado e, em um momento mais 

atual, o caso de filmes do cinema mudo. No caso da propaganda, dois exemplos que 

procuram construir uma imagem positiva do comandante são a de Adolf Hitler (1889-

19450) produzida por Leni Riefenstahl (1902-2003) no filme Triunfo da Vontade (1935), 

em que o “comandante” foi “fotografado [em um dos trechos do filme] de baixo para 

cima e mostrado contra o céu, para que sua imagem parecesse mais alta e mais heroica”, 

de forma semelhante ao ângulo que a pintura The Morning of Our Mother Land de Josef 

Stalin (1878-1953) feita por Fyodor Shurpin (BURKE, 2004, p. 89-90). 

Ao considerar as imagens como “agentes históricos”, Burke defende que 

“Imagens de combates são uma forma clara de propaganda que oferece a oportunidade 

de retratar o comandante de uma maneira heroica” e que, além disso, “imagens feitas 

com propósitos de propaganda frequentemente empregavam o recurso da série” 

(BURKE, 2004, p.190).  

Essas citações acima sobre as narrativas de comandantes e reis de forma heroica 

como forma de publicidade e propaganda podem ser relacionadas à forma como o 

Jornal “constrói suas fontes”. Forma de proceder que estabelece relações de “trocas 
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simbólicas”, no sentido de Bourdieu (1989), ao apresentar a figura do comandante como 

uma das narrativas predominantes no caderno “Segurança”. A partir de Barthes (1984), 

pode-se dizer que essas fotografias não constituem “feridas” ou não pungem o 

observador. Elas apenas carregam como referentes corpos que estão submetidos a 

burocracias, a horários e disciplinas. Em outras palavras, corpos dóceis, diríamos a partir 

de Foucault (1987). Se considerarmos o clima quente brasileiro, as fardas dos 

comandantes e mesmo suas camisas de manga e gravatas conotam uma certa 

claustrofobia e desconforto. Elas expressam controle sobre si mesmos.  

Porém, para além da disciplina e do controle expressos em seus corpos e em suas 

posturas, suas ações são controladas e vigiadas também pela imprensa, que lhes dirige 

seus inquéritos. A imprensa tem, sobre esses corpos, um certo poder para vigiá-los e 

puni-los. Conscientes disso, para comporem os seus personagens, eles não conotam ou 

mesmo denotam leveza em seus gestos e modos, conforme se pode perceber pela 

posição tensa do braço e da mão direitos de um deles (imagem c), em traje militar, 

segurando um objeto que mais parece querer esmagá-lo. Tensão também conforme se 

pode ver pelas posturas padronizadas, quase militares, e pelos braços abaixados em 

uníssono dos seus colegas de trabalho, denotando hierarquia. Enquanto o comandante 

fala, os outros apenas ouvem. Em outra imagem (e), se a câmera em tomada baixa pode 

enfatizar a importância do comandante, sua “voz”, por outro lado, pode, de forma 

polissêmica, produzir a sensação de claustrofobia pela forma como está emoldurada em 

primeiro plano por microfones. 

Para além das trocas simbólicas que se estabelecem entre as instituições 

imprensa e Polícias Civil e Militar, se considerarmos as indicações de Burke (2004) sobre 

a publicidade de comandantes feita em narrativas visuais tal como indicado no exemplo 

da imagem de Napoleão em A batalha de Eylaude Antoine-Jean Gros (1771-1835). Por 

esta via, pode-se dizer que a imagem desses “comandantes” também se relaciona a um 

tipo de “publicidade” desses sujeitos e dessas instituições, uma vez que induzem, de 

certo modo, o espectador/leitor, à sensação de que existe uma “ordem” e que as 

instituições estão cumprindo seus papéis. Como se fossem o “bem”, essas imagens se 

relacionam e se contrapõem à primeira narrativa, chamada aqui de “corpos (in)dóceis”, 

ou seja, o “mal”. 
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Ao longo do ano de 2002, esses sujeitos foram fontes privilegiadas do jornal. Através 

de uma primeira análise dele, a narrativa “voz” foi composta por mais duas 

subnarrativas que reforçam o caráter de publicidade feito pelo jornal: “assessoria” e 

“natureza morta”. Essas narrativas visuais estão correlacionadas a outras narrativas 

(d)escritas ou textuais que se mostraram de forma predominante e foram destacadas 

como “dispositivo de segurança”, “indústria da segurança” e “economia do medo”. A 

partir delas, pude investigar algumas formas de silenciamento da realidade social 

relacionadas à violência simbólica. A partir das imagens da subnarrativa “Assessoria” 

pode-se perceber uma atenção do jornal dedicada aos diversos atos burocráticos das 

instituições que compõem o “dispositivo de segurança” da cidade de Uberlândia.  

a. Manchete: “Regional da PM terá novo comandante amanhã”. 

Foto: Policiais desfilam no pátio do 17º BPM.  

Legenda: “Tropa faz o último ensaio para transmissão de cargo na segunda-feira 

à tarde”. 

b. Manchete: “Civil treina policiais em resgate de reféns”. 

Foto: Policiais fazem rapel em edifício.  

Legenda: “Policiais simulam resgate de refém em apartamento”. 

c. Manchete: “Crianças e adolescentes são alvo de traficantes”. 

Foto: Policiais conversam com alunos em uma sala de aula”.  

Legenda: “Estudantes recebem visitas periódicas da Patrulha Escolar”. 

d. Manchete: “Patrulha contém a violência na escola”. 

Foto: Policiais conversam com alunos em uma sala de aula.  

Legenda: “Cidadania: militares mostram a alunos que não se deve portar arma 

nem praticar violência em nenhum lugar”. 

 

A primeira imagem dessa subnarrativa(a) apresenta o momento de ensaio da 

tropa, no dia 17 de fevereiro, para a passagem de comando que ocorreria no dia 

seguinte, dia 18, uma segunda-feira. Como nesse ano o Correio não circulava nas 

segundas-feiras, ele publica na terça-feira, dia 19, a reportagem “Novo comandante 

assumiu ontem” acompanhada de foto do momento de troca de comandantes 

reforçando o aspecto redundante de assessoria prestado à PM.  
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A segunda imagem mostra policiais em treinamento para “resgate de reféns”. 

Eles estão escalando um edifício e são fotografados pelo lado de fora do edifício. Para 

produzir esta imagem, o fotógrafo também se posicionou do lado de fora do edifício, 

talvez, para enfatizar o aspecto de ação desses militares. Porém, para produzir outra 

imagem, o fotógrafo sobe as escadas do edifício e se posiciona dentro de um dos 

apartamentos para capturar o momento da “invasão” policial ao apartamento, 

reproduzindo um imaginário da SWAT: os policiais apontam suas armas, em poses como 

se deparassem-se com um sequestrador (o fotógrafo e a câmera estão em uma posição 

“subjetiva”). Estas imagens denotam um longo tempo para a sua produção, reforçando 

o aspecto de assessoria de imprensa.  

As outras duas imagens dessa subnarrativa (1.4c e 1.4.d) foram feitas em meses 

diferentes (7/07/2002 e 6/10/2002). Nelas, o mesmo cabo da PM aparece em ação, que 

se pode chamar de educativa e preventiva. A partir das fotos das fachadas que 

acompanham a reportagem, é possível dizer que se trata da mesma escola41, 

reforçando, mesmo se tratando de datas diversas, o aspecto de assessoria e 

redundância da informação. 

 

  

                                                            
41 Escola Estadual Bueno Brandão situada na Praça Tubal Vilela, a principal praça da cidade de Uberlândia. 
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1.4.3  Assessoria 

 

 

1.4.g. Fonte: JCU, 17/02/2002, caderno Segurança, p. B4. 
 

 

1.4.h. Fonte: JCU, 30/04/2002, caderno Segurança, p. B6.  
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1.4.i. Fonte: JCU, 7/07/2002, caderno Geral, p. A8. 

 

 

1.4.j. Fonte: JCU, 6/10/2002, caderno Segurança, p. B4.  
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1.4.4  Natureza morta 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.k. Fonte: JCU, 20/06/2002, caderno Segurança, p. B4. 
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1.4.l. Fonte: JCU, 13/07/2002, caderno Segurança, p. B4. 

 

 

1.4.m. Fonte: JCU, 17/8/2002, caderno Segurança, p. B4. 
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1.4.n. Fonte: JCU, 5/11/2002, caderno Segurança, p. B4. 
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As imagens dessa narrativa apresentam uma forma de “natureza morta42” do 

mundo do crime compostas por materiais diversos apreendidos incluindo caixas, 

envelopes, dinheiro, telefones, drogas, revólveres, latas, vasilhames diversos, balanças, 

identidades e projéteis. Em duas delas (c e d), as drogas (maconha, cocaína e crack) 

aparecem de forma predominante. Um detalhe nada discreto foi incluído em todas elas. 

Trata-se da publicidade das instituições que compõem os dispositivos de segurança, ou 

seja, estão destacados dois coletes pretos da Polícia Civil (imagens a e b) e o brasão da 

Polícia Federal (imagens c e d). Estas imagens, acompanhadas dessas informações, 

compõem e fecham a narrativa “voz”, reforçando o aspecto de peça publicitária. Elas 

também apontam para uma disputa de imaginários entre as instituições Polícia Militar 

e Polícia Civil. Elas estão descritas a seguir através de suas manchetes, fotos e legendas: 

a. Manchete: “Funcionário é acusado de furto”. 

Foto: Material apreendido.  

Legenda: “Acusado pretendia vender o material para oficinas mecânicas”. 

b. Manchete: “Polícia Civil prende dois acusados de dar golpe”. 

Foto: Material apreendido.  

Legenda: “Cédulas de identidade, cartões supostamente clonados e folhas de 

cheques apreendidas”. 

c. Manchete: “Federais apreendem cocaína”. 

Foto: Material apreendido.  

Legenda: “A cocaína foi apreendida na hora de ser refinada em laboratório 

caseiro”. 

d. Manchete: “PF apreende quase cinquenta Kg de maconha”. 

Foto: Droga apreendida.  

Legenda: “Drogas: o carregamento de maconha foi mostrado ontem pelo 

delegado Bortolatto”. 

 

A partir de uma experiência de produzir esses tipos de narrativas é que penso no 

esvaziamento (ou morte?) do (foto)jornalismo. Em situações como essa, o corpo do 

                                                            
42 Denomina-se como natureza morta as pinturas que representam seres inanimados. (MARCONDES, 
1998). Aqui, faz-se um exercício de trazer esse “gênero” tradicional da arte para interpretar as imagens 
do jornal.  
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fotojornalista é cooptado, retirado das complexas relações sociais na cidade para 

permanecer por um período longo “encarcerado”, produzindo imagens publicitárias 

para as instituições do “poder”. Imagens panópticas, no sentido que propõe Foucault 

(1987). Este aspecto pode ser reforçado através de uma análise dos diversos conteúdos 

propostos pelo caderno “Segurança”. Porém, esse aspecto de peça publicitária – esse 

case, como diriam os publicitários – fica mais evidente quando se reflete sobre esses 

conteúdos pelo viés de uma “análise do discurso”. Isto é, como se ele fosse uma 

“montagem” – extraindo dela seus “detalhes” para perseguirmos, ainda através da 

publicidade, “mecanismos de silenciamento” (ORLANDI, 2007).  

Entretanto, é necessário, antes de proceder a uma análise do discurso, 

apresentar os conteúdos propostos pelo jornal no ano de 2002. É a partir deles, e me 

valendo da metáfora de um dispositivo videográfico, que proponho alguns movimentos 

rápidos de recuo e avanço da memória. Como se a memória fosse uma ilha de edição, 

conforme Salomão (2014), reproduzindo as imagens nos modos avanço rápido (fast-

forward) e recuo (rewind). Relacionando imagens fotográfica e videográfica, a segunda 

pode ser redundante quando se concentra em registrar um objeto a partir de um ângulo 

fixo (como se estivesse sobre um tripé), deixando o objeto se mover, de forma repetida 

e sem apresentar novidade. Isso poderia, de certo modo, apenas, reforçar o efeito de 

real. Em muitos casos, uma imagem fotográfica pode apresentar uma síntese, como por 

exemplo, o “instante decisivo” proposto por Cartier Bresson. Este tipo de imagem 

concentra-se em reproduzir um instante que concentra o máximo de informações em 

um instante em que o “sujeito” performa um movimento único e irrepetível. Por outro 

lado, a imagem vídeográfica (redundante) pode ser reproduzida em looping sem, no 

entanto, apresentar diferença alguma além do som e do movimento. Nesse sentido, 

procurei recortar citações em forma de time lapse (tipos de imagens fotovideográficas 

em movimentos mais breves) para apresentar os conteúdos e partir deles para uma 

análise do discurso (ORLANDI, 2007). 
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1.4.5  Narrativas textuais 

Sabe-se que é possível produzir “imagens” tanto a partir de imagens fotográficas 

quanto através do código escrito (JOLY, 2006). Porém, a produção de discurso através 

do código escrito pode ser feita de forma a “cooptar” a fotografia em proveito do 

discurso, de forma a ampliá-lo e amplificá-lo reverberando um sentido “único”. Assim 

sendo, o fotojornalista pode estar assujeitado ao produtor do discurso.  

Os discursos propostos na relação entre o jornal e o dispositivo de segurança 

permitiram refletir quais as estruturas estão em formação (em 2002). Partindo delas, 

pode-se dizer que essas diversas narrativas textuais, feitas via código escrito sobre os 

diversos tipos de crimes e seus atores, permitiram-me construir outras três “imagens” 

refletidas. Ou seja, perceber três narrativas estruturantes às quais nomeei como 

“dispositivo de segurança”, “indústria da segurança” e “economia do medo”. Elas estão 

relacionadas às narrativas visuais do item anterior e são exploradas adiante. 
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1.4.6  O dispositivo de segurança 

 

 

1.4.o. Fonte: JCU, 5/10/2002, caderno Cidade, p. B4. 
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Partindo do caderno “Segurança” do dia 5 de outubro de 2002, um sábado, o 

jornal traz como manchete “Rebeliões expõem falência do sistema carcerário no País” e 

informa em uma notícia, com letras menores, que o “modelo convive com superlotação 

e incapacidade de reintegrar presos”. Essa reportagem, assinada pelo editor Adriano 

Fernandes, aparece no caderno Cidade. Espaço geralmente destinado às “boas” 

imagens da cidade. Nesse sentido, essa reportagem constitui um “desvio” da 

“normalidade”.  

No dia anterior, sexta feira, outra reportagem publicada no caderno “Revista”, 

especializado em informações sobre “cultura”, faz uma “chamada” para leitura de fim 

de semana. Tal reportagem fala sobre o lançamento de um livro referindo-se ao 

massacre que ocorreu na Casa de Detenção de São Paulo e provocou a morte de 111 

presos em 2 de outubro de 1992 pela ação da Polícia Paulista. A manchete informa: 

“Livros e música reportam o massacre do Carandiru”. Esse episódio foi abordado 

também no livro escrito pelo médico Dráuzio Varella (1943-), que conviveu com os 

presos do Carandiru enquanto cuidava de suas saúdes. Ele relatou as diversas e 

complexas realidades daqueles encarcerados como, por exemplo: os casos de maus a 

que estavam submetidos, suas precárias condições de vida, suas disputas por território, 

o submundo do crime organizado mesmo dentro da Casa de Detenção, a insalubridade 

do ambiente e a saúde precária dos detentos. O diferencial da atuação de Varella, que 

também pode ser visto no filme homônimo de Hector Babenco (1946-2016), é que ele 

atuou no sentido de popularizar a informação médica não apenas nessa Casa de 

Detenção, mas no Brasil através de programas de rádio e televisão.  

A partir da morte desses 111 presos, pode-se dizer que suas realidades foram, 

de certo modo, estetizadas no filme e exploradas de forma que se pode considerar que 

uma tragédia (o assassinato dos 111) se transformou em romance (o livro de Varella), 

que se transformou em tragédia (o filme). De forma circular, também na “realidade” do 

jornal, o imaginário da arte antecipa e aponta para a realidade do dia seguinte (a 

rebelião), que alimenta o imaginário sobre a violência produzindo medo e lucro para a 

indústria cultural. A partir dessas considerações sobre o imaginário do medo é que 

proponho uma rápida olhada para os conteúdos produzidos pelo jornal em fast-forward 

em busca de uma outra indústria, a da “segurança”. 
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Fast-forward: as diversas reportagens produzidas no ano de 2002 pelo Correio 

permitem ao leitor perceber a falta de segurança que existe tanto dentro do sistema 

carcerário quanto fora. Muito por conta das diversas e constantes fugas43,44,45,46,47,48,49,50 

em grupo ou individuais e a dificuldade para recapturar os presos. A “falta de segurança 

é agravada pelo pequeno número de guardas penitenciários”51, pelas “rebeliões”52,53 e 

pelo “crônico problema de superlotação54,55,56,57 carcerária” e por atuações de agentes 

penitenciários “denunciados [...] e acusados de delitos como deixarem os presos usar 

celular nas celas e fazer sexo com namoradas”58. As rebeliões, que acontecem tanto em 

Uberlândia quanto em outras cidades brasileiras, tanto no presente quanto no passado 

(Carandiru) redundam em mortes59,60 tanto dentro quanto fora do sistema prisional. 

Preocupações que se estendem, na fala de uma juíza, a “todo sistema prisional do 

país”61. Uma das formas de resolver os problemas parece ser o abrandamento das 

punições, acabando com os “flagrantes” para crimes (lei 10.259/01) “considerados de 

menor potencial ofensivo”62. Ou seja, atenuações no sentido de “desafogar” a justiça e 

no sentido de “dar maior celeridade aos processos”63, mas que apontam para a 

burocracia e a morosidade da justiça.  

Para tentar resolver os problemas, o sistema prisional é equipado com 

tecnologias diversas como “bloqueador de celular”64, “cerca elétrica e câmeras de tv”65. 

                                                            
43 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 1 janeiro, p. A4 
44 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 3 janeiro, p. B4 
45 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 18 maio, p. B4. 
46 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 1 junho, p. B4. 
47 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 24 junho, p. B4. 
48 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 17 setembro, p. B4. 
49 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 1 outubro, p. B4. 
50 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 13 novembro, p. B4. 
51 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 1 janeiro, p. A4. 
52 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 6 janeiro, p. B4. 
53 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 5 outubro, p. B3. 
54 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 6 janeiro, p. B4. 
55 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 23 maio, p. B4. 
56 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 5 outubro, p. B3. 
57 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 5 outubro, p. B4. 
58 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 19 novembro, p. B4. 
59 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 6 janeiro, p. B4. 
60 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 18 novembro, p. B4. 
61 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 6 janeiro, p. B4. 
62 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 janeiro, p. B4. 
63 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 janeiro, p. B4. 
64 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 1 fevereiro, p. B4. 
65 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 1 fevereiro, p. B4. 
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Medidas que apontam para a comunicação feita entre os presos e as pessoas que estão 

fora do sistema carcerário. O sistema prisional também inclui a construção de novas e 

modernas torres panópticas66,67. Além disso, o jornal também informa que, para além 

da construção de um novo presídio, “estará concluindo a ampliação de suas celas de 

regime fechado e semiaberto”68. Em última instância, a instalação desses equipamentos 

aponta para uma necessidade de aumentar o controle dos espaços interno e externo e 

incluir sempre mais detentos. 

Porém, para além dessas medidas reestruturantes, uma reportagem apresenta-

se como um “desvio” das narrativas tautológicas ou mesmo como um sinal desviante. 

Ela refere-se à Fiesp69, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. A notícia 

aparece na mesma página que a manchete “Obra da penitenciária começa na semana 

que vem” e informa que “secretário [“de Segurança Pública, Justiça e Cidadania de 

Uberlândia”] diz que presídio será construído dentro de uma nova percepção do sistema 

penitenciário”. A reportagem sobre a Fiesp aparece em espaço menor, abaixo, 

informando que “Fiesp conclui projeto para auxiliar polícia” sinalizando que ela 

pretende “gerenciar recursos e informações e a treinar pessoal” com investimentos de 

tempo e dinheiro “gastos especialmente com consultores e especialistas em segurança”. 

A presença de uma instituição de cunho privado como a Fiesp oferecendo-se para ajudar 

na segurança dos presídios instiga a minha reflexão sobre a privatização da segurança. 

O que faz com que uma instituição ligada à indústria ofereça ajuda para “gerenciar 

recursos e informações”? Não estaríamos diante do início e indício da privatização da 

segurança pública e do nascimento de uma indústria da segurança? Conforme se pode 

perceber, os investimentos não são nada altos: 

 

[...] comparado aos prejuízos de 15 milhões que a violência urbana causou nos 

últimos dois anos com gastos em segurança particular, equipamentos de 

vigilância, custos com hospitais e roubos de carga [...] o problema básico da 

polícia é de gestão, principalmente de recursos humanos, de classificação de 

informações e de inteligência, explicou [o coordenador do Pro-Seg]. (JCU, 10 

fevereiro de 2002, p. B4) 

                                                            
66 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 6 janeiro, p. B4. 
67 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 10 fevereiro, p. B4. 
68 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 10 fevereiro, p. B4. 
69 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 10 fevereiro, p. B4. 
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Esses sistemas de vigilância apontam para o aprimoramento das tecnologias que 

estão em teste em casos como esses. Conjectura que pode ser confirmada quando o 

governo sinaliza no sentido de instalar “o sistema em 99 penitenciárias de todo o país” 

e afirma que o novo presídio “será construído dentro de uma nova percepção do sistema 

penitenciário”, visando, de acordo com o secretário de segurança entrevistado, 

“melhorias das condições para o preso cumprir sua pena. Pois poderá trabalhar e, 

mediante o trabalho, voltar à sociedade”70.  

Ao olhar para os casos de violência e crimes relatados pelo JCU é possível 

perceber que os conceitos de “segurança” e “vigilância” demarcam posturas diferentes 

que se confundem em muitos casos, podendo ser tomados como sinônimos. Porém, se 

“segurança” refere-se a um direito de todos os cidadãos previsto na Constituição, por 

outro lado, vigilância é algo que se exerce sobre o “outro” com a finalidade de se obter 

mais segurança. Nesse caso, ela também pode ser mediada por dispositivos ou 

aparelhos que estão para além das instituições. A segurança é uma questão de ordem 

política que confunde as fronteiras entre o público e o privado ao se travestir de 

vigilância.  

Sem perder de vista o contexto específico da cidade de Uberlândia em 2002, é 

possível conjecturar sobre essa confusão se considerarmos algumas questões 

levantadas por Bauman (2013). A partir de seu livro pode-se dizer que 2002 é o 

momento em que está em processo uma “hibridização” ou superposição de dois tipos 

de sociedade: uma sociedade “panóptica” (FOUCAULT, 1987) à qual vem somar-se uma 

outra, “pós-pan-óptica” (BAUMAN, 2013), que pode ser caracterizada pelo lento (2002-

2018) processo de privatização ou “liquefação” da segurança pública seguida pelo 

surgimento de um enorme mercado de vigilância calcado em uma economia do medo.  

Um indicador desse processo de “liquefação” pode ser considerado, conforme 

podemos ler em Bauman, a fundação do Facebook, em 2004 ou, mesmo antes, com a 

fundação do Google, em 1998. No momento de escrita dessa pesquisa, pode-se dizer, a 

segurança tornou-se um produto ao qual se tem acesso de formas diferentes 

dependendo da condição econômica (e social) de cada “consumidor”. Quem mora em 

condomínios fechados conta geralmente com dispositivos de vigilância que incluem 

                                                            
70 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 10 fevereiro de 2002, p. B4. 
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desde muros altos, cercas elétricas, portarias 24 horas por dia, profissionais da 

segurança armados e treinados, câmeras de videomonitoramento e drones 

sobrevoando os quatro cantos dos condomínios em busca de suspeitos.  

Todavia, cercas elétricas e muros altos não são privilégios de quem mora apenas 

em condomínios fechados. Um passeio pelas periferias e áreas mais pobres da cidade 

pode revelar esse fenômeno. É flagrante o fato de que, para além da violência simbólica 

da segregação socioespacial, e independentemente de classe social ou de condição 

econômica, esses produtos se tornaram itens indispensáveis da “cesta básica” proposta 

por uma indústria bastante rentável. Indústria que obriga até mesmo o sistema 

carcerário a lançar mão desse expediente71 já que, de acordo com um delegado, “darão 

maior segurança à prisão”. Com os muros pós-pan-ópticos dos condomínios residenciais 

que dividem o “dentro” e o “fora” passa-se de uma torre de vigilância que visava vigiar 

os que estavam dentro, a um modelo em que se passa a observar aqueles que estão 

“fora”. Indústria também bastante fomentada com base em dados fornecidos pelo 

Google que, de acordo com David Lyon, em diálogo com Bauman, a cada dia “anota 

nossas buscas, estimulando estratégias de marketing customizadas” (BAUMAN, 2013, 

p.9). Sendo assim, a vigilância pós-pan-óptica “líquida” e onipresente a que todos os 

cidadãos estão submetidos se espalha de formas até então inimagináveis, reagindo à 

liquidez e reproduzindo-a, “sem um contêiner fixo, mas sacudida pelas demandas da 

‘segurança’ e aconselhada pelo ‘marketing’ insistente das empresas de tecnologia, a 

segurança [sic] se esparrama por toda parte” (BAUMAN, 2013, p.10). 

Assim, se as fronteiras entre panóptico e pós-pan-óptico se confundem, se a 

segurança “pública” pesada se confunde com a vigilância “líquida”, a “falência” da 

segurança pública, conforme já apontava Foucault em Vigiar e Punir, e conforme aponta 

o jornal em suas reportagens, é instrumentalizada para se tornar produtiva. 

Nesse contexto, a constante produção e o aprimoramento da vigilância ocorrem 

de maneira paralela ao processo de “liquefação” da segurança pública. “Na 

modernidade líquida”, argumenta Lyon, “o poder deve ser livre para flutuar, e barreiras, 

fronteiras e postos de controle são um transtorno a ser superado ou contornado” 

(BAUMAN, 2013, p.14). Isso faz com que um enorme “mercado de consumidores” 

                                                            
71 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 3 de fevereiro de 2002, p.B4. 
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(BAUMAN, 2013) aguarde sedento por produtos tecnológicos aprimorados, conforme 

se pode perceber nas páginas do “Segurança”: 

 

[...] lotéricos querem que a Caixa coloque vigilância nas lotéricas e que eles 

tenham segurança para transportar os valores até a agência bancária. (JCU, 

24 janeiro, p. B4) 

Lotéricos pagam pela segurança. (JCU, 2 fevereiro, p. B4) 

A indústria do medo favorece a ascensão de empresas que atuam no ramo de 

segurança. (JCU, 3 março, p. B4) 

[...] cerca elétrica ao redor das casas, alarmes eletrônicos, segurança pessoal, 

vigias motorizados e até carros blindados [...] “essa é a nossa realidade”, diz 

o empresário [...] de segurança pessoal [...] [que diz ainda] “antes, somente 

as classes A e B instalavam equipamentos de segurança em suas casas, mas 

hoje a mesma iniciativa já chega à classe C. Isso demonstra que o medo está 

ensinando as pessoas a pagar para ter mais tranquilidade” [...] a cidade é a 

terceira mais violenta do estado, só perdendo para Belo Horizonte e 

Contagem. (JCU, 3 de março, p. B4) 

Segundo o presidente do sindicato dos vigilantes de Uberlândia [...] eles já 

somam dois mil regularizados, preparados e treinados pela própria entidade, 

mas, infelizmente, o número de vigilantes clandestinos que atuam na cidade 

chega a ser três vezes maior. [...] o presidente do sindicato dos vigilantes [...] 

acredita que pelo menos 60 por cento dos efetivos da Polícia Militar e Civil 

participam do esquema de vendas de serviços de proteção a bairros de classe 

média e alta em Uberlândia [...]. (JCU, 3 de março, p. B4) 

Sindicato denuncia esquema de serviço – o presidente do sindicato dos 

vigilantes [...] acredita que pelo menos 60% dos efetivos das Polícia Militar e 

Civil participam do esquema de vendas de serviço de proteção a bairros de 

classe média e alta em Uberlândia. Denúncias de que policiais usariam 

horários de folga para trabalhar ilegalmente no ramo de violência não é mais 

novidade na cidade. [...] o delegado da Polícia Federal em Uberlândia [...] 

disse que existem na cidade cerca de 15 empresas legais que trabalham com 

vendas e serviço de segurança. (JCU, 3 de março, p. B4)  

Empresários da cidade investem na proteção da vida e de bens / Segurança 

armada cresce na cidade [segurança de cargas com escolta armada]. (JCU, 20 

de outubro, p. B4) 
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A partir do exposto, concluo que, se “o medo está ensinando as pessoas a pagar 

para ter mais tranquilidade” na “terceira cidade mais violenta do estado”72 (em 2002), 

é a partir do medo e de seu imaginário amplificado que uma indústria cultural se 

relaciona imageticamente com a indústria da segurança na produção de uma economia 

do medo. Esse tripé funda e caracteriza a sociedade pós-pan-óptica, conforme Bauman 

(2013).  

Dentro dessa lógica, pode-se dizer que o livro-depoimento de Varella contribui 

com o debate sobre a violência em sistemas prisionais. Pode-se dizer também que ao 

divulgar e popularizar a saúde em sistemas panópticos, como o Carandiru, seu trabalho 

tem um forte viés social e político. Outra proposta, a do cineasta Babenco, coloca em 

debate a “mesma imagem” da violência no Carandiru. Todavia, elas instigam o leitor-

espectador a refletir, também, sobre a estetização da violência. Entre uma e outra, uma 

indústria da segurança tem no medo uma aposta para vender seus gadgets. O medo, 

antes associado ao controle da população, agora é um dispositivo a serviço da indústria 

de segurança. A partir dessas relações, pode-se dizer que a população convive com o 

medo da violência e, de forma amplificada, com o seu imaginário.  

De forma conclusiva, finalizo este capítulo aliando minha compreensão do que 

seja o “medo” ao que Foucault define como “dispositivo”. No próximo capítulo, ele será 

associado a alguns casos que considero como “desvios” e “silenciamentos” para debater 

o uso de imagens que envolvem casos de crimes e violência. Para isto, a publicidade será 

o ponto de partida que guiará, ainda, o próximo texto. 

 

  

                                                            
72 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 3 março, p. B4. 
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CAPÍTULO 2 – Des-enquadrar 

 

 

Time lapse 1: Ao observar uma paisagem a minha frente, recorto um quadro. 

Ele faz parte de um continuum que se estende ao infinito localizado além 

daquela paisagem, que meus olhos não alcançam. O enquadramento exclui 

também o infinito das laterais e do céu que se estendem ao fora do quadro, e 

todo o solo (subterrâneo), base para os meus pés.  

Time lapse 2: Ao eleger e recortar essa paisagem, ponho em cena uma peça de 

um quebra-cabeças de infinitos tempos e espaços desconexos dispersos, de um 

jogo composto por outras tantas paisagens que vêm se justapor ao 

enquadrado, compondo uma ecologia da exceção da imagem (geografia + 

história) ou um ambiente no qual, como fotógrafo, estou inserido, e que se 

desenrola as minhas costas também.  

Time lapse 3: Consciente agora de minha inclusão na paisagem que procuro 

representar e, ainda claudicante, ergo a cabeça para observar a paisagem uma 

vez mais. Me entendo como sujeito temporal-espacial-social-histórico, 

presente em um tempo-espaço “c o o r d e n a d o”.  

Time lapse 4: A paisagem se desdobra em minha memória: a partir desse 

primeiro re-conhecimento, começo a fazer perguntas (a mim mesmo) sobre as 

diversas camadas de tempo e espaço por onde passei, sobre as diversas 

“feridas” que me fizeram “ser”, que se desenrolam ao meu passado “infinito” 

– intergeracional –, e que me projetaram até aquele presente-passado, 

entrelaçando e entretecendo minhas diversas memórias à memória social 

dessa paisagem.  

Time lapse 5: Uma vez mais, abaixo a cabeça e olho pelo visor da câmera um 

pouco mais consciente de quem sou. Nesta nova mirada, eu não estou mais 

atrás da câmera, com a cabeça coberta por um tecido escuro, mas estou “lá”, 

adiante, inscrito na paisagem, e posso distinguir alguns traços de minha própria 

fisionomia e me diferenciar com e a partir do “Outro” [eu] que “f(l)ui”.  

Time lapse 6: Nesse reencontro, percebo, também, que fui enquadrado e 

delimitado pelo dispositivo (a imagem, a câmera) que eu imaginava “operar” 

[...]73 

                                                            
73 Esta epígrafe, de minha autoria, tem como referências três textos: o primeiro, de Dubois (2010, p.332-
357), refere-se à introdução de seu livro sobre o trabalho Authorization - auto-retrato fotográfico (1969), 
de Michael Snow. Sobre ele, Dubois argumenta que o sujeito se inscreve na sua obra de forma que os dois 
se tornam um só objeto. O segundo texto, também de Dubois, é sobre a obra fotográfica de Denis Roche 
(cap. 8). Nesse texto, Dubois evoca a alegoria do pedregulho e do precipício para dizer das constantes idas 
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No primeiro capítulo, a experiência de fotografar supostos criminosos em 

delegacias de polícia na cidade de Uberlândia foi o ponto de partida para fazer uma 

breve pesquisa de caráter iconológico e debater aspectos sobre a violência no ato 

fotográfico. Através dessa pesquisa, pudemos perceber que o desenvolvimento da 

tecnologia fotográfica foi considerado fator preponderante para que ela fosse incluída 

no dispositivo de segurança que se desenvolveu ao longo do século XIX. Desse período, 

recortamos os últimos trinta anos, para destacar o momento (1870) em que essa 

inclusão foi possível graças à possibilidade de “congelar” objetos em movimento. Além 

disso, para abordar a inclusão (cooptação) do fotojornalista no sistema panóptico-

fotográfico que se desenvolveu nesse contexto, destacamos a proximidade entre o 

fotógrafo Jacob Riis e a polícia científica nos moldes de Thomas Byrnes, nos Estados 

Unidos.  

Essa primeira pesquisa levou-nos a perceber, a partir dos arquivos de Byrnes, 

mas também daqueles produzidos por Alfonse Bertillon, na França, como as realidades 

dos imigrantes daqueles contextos, suas lutas pelo direito à cidade e à sobrevivência, 

redundaram no controle dos fluxos de seus corpos pelo dispositivo de segurança. Nesse 

sentido, as imagens propostas por esses dispositivos criaram também um estereótipo, 

ao associar a imagem do imigrante à do criminoso. Outra questão foi que imagens de 

“criminosos famosos” (no dizer de Byrnes) colocavam-se em evidência (ou em relação 

com) uma filosofia do “detalhe”, uma forma de taxonomia dos corpos própria das 

ciências do final do XIX.  

Assim, a partir do trabalho de Riis – Como Vive a outra metade (1890) –, pudemos 

perceber que o fotojornalismo que se desenvolve naquele contexto, na relação Riis-

Byrnes, é um outro “modo de ver”. Isto é, uma forma de contra-narrativa que busca 

explicitar as realidades daqueles sujeitos imigrantes em seus espaços sociais, em bairros 

como o nova-iorquino Five Points, contribuindo para dar visibilidades as suas realidades. 

Uma consequência da proximidade de Riis de seus “objetos” – em uma época em que 

                                                            
e vindas desse fotógrafo ao aparelho fotográfico. De acordo com ele, um pedregulho, se observado com 
insistência, pode se transformar em um precipício. O terceiro texto é de Foucault sobre a obra de arte Las 
meninas, de Velázquez. Nele, Foucault faz uma interpretação dessa obra como quem adentra uma sala 
de espelhos e procura definir os vários reflexos sem, no entanto, atingir o objeto almejado. Nesse afã, 
pode-se dizer, Foucault amplia e amplifica o significado da obra.  
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ainda não existiam teleobjetivas, o equipamento fotográfico era pesado e os flashs eram 

químicos e perigosos – foi um fotojornalismo com forte viés social74. 

Neste capítulo, por sua vez, guardadas as diversas e complexas diferenças entre 

os contextos de Riis e o meu, e ainda com base em minha condição de migrante pendular 

e sujeito social e histórico75, mas também a partir da experiência de fotografar supostos 

criminosos em delegacias de polícia, é possível propor uma analogia entre o passado – 

as experiências de Riis – e o meu “presente”. Especialmente as do ano de 2002 e, deste 

modo, propor uma comparação de forma metonímica. Ou seja, partindo dos “atos de 

violência” reportados pelo Jornal – os estereótipos –, abordar os “estados de violência” 

(DIAS, 1996) em suas formas simbólicas presentes na cidade, considerando o 

fotojornalista, de certo modo, como um flaneur ou “testemunha ocular” para propor 

uma abordagem social da violência. O meu “re-torno” será feito considerando que para 

compreender o que chamo de violência simbólica, minha interpretação será, já, uma 

re(a)presentação de diversas “imagens” (JOLY, 2006) dispersas da cidade, do Jornal, do 

dispositivo de segurança e do fotojornalista, entrelaçando aspectos da ciência moderna 

e pós-moderna através de deslocamentos “nômades” (DELEUZE & GUATARRI, 2012) 

interdisciplinares. Nesse modo de proceder, incluo minha experiência pessoal e minha 

subjetividade “instável e cambiante”, que passa a ser considerada em sua complexidade 

processual e em contínua interação com outras subjetividades, considerando seus 

contextos de produção. Nesse sentido, a inspiração nos pressupostos da autoetnografia 

pós-moderna, para a qual, mais do que refletir a “descoberta” de um objeto anterior e 

exterior, propõem que o objeto deve surgir como delimitação da prática do pesquisador 

(Versiani, 2002, p.67-69)76, revelando, na escrita, um sujeito “histórico” no sentido de 

Orlandi (2007) e “político” no sentido de Rémond (1996).  

                                                            
74 Disponível em <http://blog.tnb.studio/como-vive-a-outra-metade-ensaio-retrata-a-desigualdade-
social-na-cidade-de-nova-york-no-ano-de-1890/> e 
http://trimano.blogspot.com.br/2010_04_15_archive.html>. Acesso em: 02 maio 2018. 
75 Em 1986, comecei a trabalhar na imprensa da cidade de Uberlândia. Uma história feita de 
deslocamentos pendulares entre esta cidade e a cidade em que eu morava, Araguari, localizada a 30 
quilômetros. Não existiam escolas de comunicação em Uberlândia em 1986. Assim sendo, boa parte dos 
profissionais de minha geração eram “provisionados”, de modo que quem tivesse “boa aparência” e 
soubesse razoavelmente a língua portuguesa poderia trabalhar como jornalista. A primeira turma de 
comunicação foi formada em 1989. 
76 Apesar de propor uma escrita que dialoga com a autoetnografia pós-moderna, considero que este 
diálogo será mais perceptível através das imagens que apresentaremos no capítulo 3, com a apresentação 
de fotografias autorais que compõem a nossa pesquisa.  
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Esses pressupostos caminham no sentido de alguns aspectos da história 

contemporânea pós-Annales. Por um lado, no século XIX, o campo da história se ocupou 

de fontes escritas, desprezando as imagens por um longo período da história da 

humanidade e da historiografia (BURKE, 1991). Fenômeno que culminou em uma 

história que ficou conhecida como “científica”. Nesse tipo de história, as fontes escritas 

eram tomadas como padrão para avaliação das práticas de investigação histórica, 

resultando em um tipo de narrativa que se relacionava com a evolução do 

conhecimento. Por outro lado, na entrada do século XX, a história se renova com as 

críticas e propostas feitas pelos Annales (1920) e pelo desdobramento desse campo de 

conhecimento em várias outras formas de escrita, que redundaram em 

questionamentos de forma cada vez mais específica e crítica a seus objetos.  

Apesar da grande contribuição dos historiadores na investigação das imagens 

enquanto fontes, uma outra forma de se relacionar com elas é proposta pelos estudos 

da Cultura Visual. Este campo de estudos lançou novos questionamentos sobre os 

campos da história da arte, abarcou a produção de imagens técnicas (foto, vídeo, cinema 

e tv), por exemplo) e tem a interdisciplinaridade como característica importante para 

lançar questões que não foram, anteriormente, postas pela história da arte. Entre outras 

coisas, este novo campo (inter)disciplinar se preocupa com as formas de produção e 

circulação de imagens e as diferenças e as especificidades entre o verbal e o visual, por 

exemplo. Nesse sentido, a tensão entre palavra e imagem é posta em debate e 

ampliada, assim como a relação entre “alta” e “baixa” cultura. Como consequência 

desse novo olhar, a arte é tratada como uma questão social e ideológica, ou seja, nesses 

estudos estabelecem-se, para além de sua materialidade, reflexões críticas sobre sua 

história e suas relações com a vida cotidiana, questões de sexualidade, gênero e 

consumo, por exemplo. Outrossim, outra questão cara aos estudos da Cultura Visual é 

a crítica à primazia do olhar – o ocularcentrismo – própria da cultura ocidental, uma vez 

que nessa “primazia” o olhar é entendido como recurso para relacionar natureza 

exterior e mente interior, é ponto de partida e inflexão na construção de 

questionamentos sobre a experiência. Por outro lado, os estudos da Cultura Visual 

enfatizam a cultura e a construção social do visual, considerando-se também aspectos 

da imaginação, da memória e da fantasia.  
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É preciso destacar que a Cultura Visual surge a partir de uma crise visual da 

cultura modernista e da falência de suas formas de visualização, expandindo suas 

questões sobre o objeto de arte para o universo geral das imagens e das representações 

visuais. Nessa abordagem das imagens, a visualidade é colocada em questão, 

considerando que os significados não estão investidos apenas nos objetos e em seus 

contextos específicos, mas numa ampla rede de associações e de valores, nas relações 

humanas e nas construções sociais. Assim, a autonomia da arte é substituída pela 

“intertextualidade”. 

 

2.1  Palavra e imagem: “reflexões” sobre uma paisagem 

 

Se a palavra pretende enquadrar a imagem (fotográfica) e estancar o seu sentido, 

a imagem persiste 24 quadros por segundo na retina e reverbera osciloscópica(à)mente 

na sala de espelhos da memória. Se a palavra pretende (de)codificar a imagem, a 

imagem transcodifica o fluir incessante da vida lá fora e retorna a sua quietude plana (e 

plena). Se a palavra quer, no entanto, aprofundar (n)a imagem, como se pudesse chegar 

ao fundo de seu abismo, a imagem permanece muda e avessa. Se a palavra deseja se 

fazer imagem, a imagem é indiferente a ela... 

Se é possível dizer que o código escrito pode conter um discurso de ordem 

ideológica (ORLANDI, 2007) ou, dito de outra forma, se existe um pensamento 

estruturante (BOURDIEU, 1989) por trás dos textos, também é possível dizer que alguém 

pode estruturar ou pensar as imagens. Por isso, as imagens podem estar carregadas de 

discursos latentes disponíveis às interpretações. Se assim for, é possível “pensar por 

imagens”? “Como pensam as imagens”? “As imagens são portadoras de pensamento”? 

(SAMAIN, 2012). É possível, no sentido de Orlandi (2007), pensar no “silêncio das 

imagens” e sobre as imagens “silenciadas”? (MARESCA, 2012). Como elas são 

silenciadas? Falar sobre as imagens já seria invocar o silêncio? No caso do jornal 

pesquisado, quais imagens são silenciadas e como? É no sentido de abordar algumas 

“imagens” silenciadas, de refletir sobre “mecanismos” (ORLANDI, 2007, p.97) 

ideológicos de silenciamentos, produtores de um sentido “único” que pretendemos 

refletir sobre a violência simbólica própria do contexto da produção da cidade.  
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Acreditamos que é possível construir “imagens” e narrativas tanto a partir do 

código escrito quanto da fotografia (JOLY, 2006). Da mesma forma, pode-se escolher 

qual imagem se quer colocar em cena e qual imagem se quer omitir ou silenciar para se 

produzir um efeito ideológico. Porém, refletindo a partir de Orlandi (2007), pode-se 

dizer que o que antecede a existência das imagens é o “silêncio”. Ele é o que funda as 

“imagens”, é o ponto a partir do qual se institui o “falar”. Concordando com Orlandi 

(2007), a imagem fotográfica pode ser refletida tal qual o silêncio e a “dobra”.  

Permito-me dizer que a fotografia analógica se constitui a partir do “silêncio”: o 

filme ainda virgem. Cada um dos fotogramas77 da fotografia analógica é constituído a 

partir de uma falha, um (buraco) espaço negro, um ponto cego colocado entre eles, a 

mesma falha que funda também o cinema. Cada fotograma é constituído a partir de 

uma “dobra” ou mesmo um “corte” nesse tecido silencioso. E mesmo as fotografias 

digital e videográfica constituem-se a partir de um “corte” que institui um “entre-

imagens” (BELLOUR, 1997). Considerando como exemplo as fotografias produzidas por 

Robert Capa, David Seymour (Chim), Gerda Taro e Fred Stein sobre a Guerra Civil 

Espanhola, devido à economia das formas (os rolos de filmes tinham 36 poses) própria 

desse tipo de tecnologia utilizada naquele contexto, as fotografias únicas e singulares 

propostas pelo fotojornalismo de guerra constituiram-se – e parece senso comum – 

como narrativas compostas por fragmentos de tempos e espaços (relativos, diria Eistein) 

dispersos.  

  

                                                            
77 Fotograma é um termo utilizado para se referir tanto a uma única imagem numa película 
cinematográfica (film frame em inglês) quanto a uma imagem produzida sem o auxílio de uma câmera. É 
obtido ao se posicionar um objeto opaco, translúcido ou transparente entre um papel e um filme 
fotográfico e uma fonte de luz – photogram em inglês (HACKING, 2012, p. 555). Fonte: FRED, Stein. 
International Centre of photograpy. Disponível em https://www.icp.org/browse/archive/objects/gerda-
taro-paris-0. Acesso em: 07 jun. 2018. 



95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.a. Fonte: Fotografia do catálogo de Exposição. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A valise mexicana: a 
redescoberta dos negativos da Guerra Civil Espanhola. São Paulo: Exposição 23 de julho a 02 de outubro 
de 2016. 
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A imagem 24 quadros por segundo – o “movimento” – aprofundará a impressão 

de realidade inaugurada pela fotografia, acentuando ainda mais essa impressão a partir 

do momento em que o áudio passa a ser capturado78. Porém, a linearidade pretendida 

pelo cinema foi, desde os primórdios dessa arte, desconstruída pelos trabalhos 

cinematográficos da escola russa de cinema, como se pode ter uma ideia através do 

filme O homem com uma câmera (1929), produzido por Dziga Vertov (1896-1954). 

Vertov parecia acreditar na onipresença e na onipotência do olho sobre o mundo, como 

se ele próprio fosse um homem-olho-máquina:  

 

eu sou um olho, um olho mecânico. Eu, a máquina, mostro pra você um mundo 

de uma maneira que só eu posso ver. Eu me liberto hoje e para sempre da 

imobilidade humana. Eu estou em constante movimento. Eu me aproximo e me 

afasto de objetos. Eu os escalo. Eu me movo junto com a boca de um cavalo 

galopando. Eu caio e me levanto com a queda e o levantar dos corpos. Essa sou 

eu, a máquina, manobrando em movimentos caóticos, registrando um 

movimento após o outro, nas mais complexas combinações. Liberta dos limites 

de tempo e espaço. Eu coordeno qualquer e todos os pontos do universo onde 

quer que eu queira que eles estejam. Meu modo leva em direção à criação de 

uma percepção nova do mundo. Assim eu explico, de um modo novo, o mundo 

desconhecido para você79. 

 

Assim, “Eu”, o olho mecânico, ao proceder uma montagem, “mostro pra você 

um mundo de uma maneira que só eu posso ver”. Se Vertov proclamava uma certa 

onipresença do olho mecânico, ao comparar a hegemonia da imagem (única) fotográfica 

à fluidez do (no) cinema, pode-se dizer que a montagem deixa muitas outras imagens 

“fora” ou mesmo “entre” suas “dobras”. A fotografia do soldado feita por Capa 

(presente no capítulo 1 desta tese) pode ser considerada como uma dessas “dobras” ou 

mesmo um ser “entre” quer seja por sua característica levemente tremida (filme lento, 

velocidade baixa de obturador), quer seja por se constituir através de uma montagem 

por exclusão ou silenciamentos de tempos-espaços anteriores e posteriores. Dito de 

                                                            
78 As câmeras Portapack já capturavam o áudio na década de 1960. 
79 Manifesto escrito pelo diretor russo de cinema Dziga Vertov, aqui transcrito, a partir do documentário 
Ways of Seeing. BERGER, John, Ways of seeing. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=dijaKEzXzD8>. Acesso em: 9 nov. 2018. 
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outra forma, a imagem única que temos em nosso imaginário, feita por Capa pode ser 

considerada um “pôr em cena” de um fragmento único, uma imagem que pode ser 

definida de forma pré-iconográfica e simbólica. Imagem que é desconstruída quando 

olhamos para as montagens feitas por Vertov ou mesmo as imagens de Taro feita por 

Fred Stein (1909-1967)80, composta por 24 fotogramas em momento de descontração-

desconstrução. Mas a desconstrução não para aí: a imagem feita por Capa também 

assinala um momento de transição, quando a imagem fixa vacila e se torna fluida 

novamente, após sua fixidez ou congelamento ser perseguida ao longo do XIX. Ela 

assume um caráter de “entre-imagens” ou quando se instaura a ideia de que ela é 

imagem-tempo, imagem-espaço e imagem-movimento (DELEUZE, 2009). 

Esse tipo de imagem “única”, resultante de uma montagem por exclusão, ou seja, 

do silenciamento de diversas outras imagens, foi durante um longo tempo da história 

da fotografia refletida a partir de seus elementos mínimos internos ao “quadro”. Deste 

modo, a iconologia81, que tem uma relação muito próxima com a Semiologia (Barthes 

falava em Semiologia82 da Fotografia), foi, durante boa parte dos séculos XIX e XX, o 

método utilizado para “ler” essas imagens. Uma frase atribuída por Burke (2004) ao 

semiólogo Roland Barthes, por exemplo, sentencia: “eu leio textos, imagens, faces, 

gestos, cenas, etc.” (BURKE, 2004, p.213). Porém, a semelhança entre “ler” um texto e 

“ler” uma imagem (fotográfica) fica, de certo modo, restrita ao nível pré-iconográfico. 

Neste nível de “leitura” de imagens, pode-se dizer, apenas, “isso é isso, é tal!” (BARTHES, 

1984, p. 14): isso é uma casa, isso é um homem, etc. Um passo adiante, ou seja, ao 

passarmos do nível pré-iconográfico ao iconográfico, “ler” uma imagem, fotográfica ou 

não, começa a perder o sentido. Por exemplo, poucos poderiam reconhecer a casa de 

                                                            
80 CAIXA CULTURAL. A valise mexicana: a redescoberta dos negativos da Guerra Civil Espanhola de Capa, 
Chim e Taro. São Paulo: Caixa Cultural São Paulo, 2016, p.21. 
81 De acordo com Burke (2004), o método de leitura iconográfico-iconológico pressupõe três níveis de 
interpretação da imagem: o pré-iconográfico, o iconográfico e o iconológico. Burke argumenta que para 
se fazer uma boa análise da imagem, devemos ir além da iconologia, lançando mão da psicologia e da 
psicanálise, entre outros. 
82 A Semiologia, teoria geral dos signos, remonta à Antiguidade grega e está relacionada à medicina. Ela 
foi desenvolvida na literatura por Ferdinand de Saussure (1857-1913), que a relacionava ao estudo de 
linguagens particulares (imagem, gesto, teatro, etc.). Já a Semiótica tem origem americana ligada às 
pesquisas de Charles Sanders Peirce (1839-1914). O modelo proposto por Saussure relacionava dois pólos 
de um signo – o objeto (ou referente) e o seu significado (ou interpretante). Peirce acrescentou um 
terceiro pólo, o significante (ou representamen), que permite-nos pensar que o significado de um objeto 
qualquer pode mudar e ou variar quando ele muda de contexto ou mesmo quando muda o interpretante. 
Essas variações de interpretação podem se referir a todas as formas de signos (JOLY, 2006). 
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Napoleão Bonaparte, ou seja, já não falamos de qualquer casa, mas de uma casa 

específica, de um sujeito específico, de um contexto específico. Já no nível iconológico 

as coisas se complicam ainda mais: “ler” uma imagem (fotográfica ou textual) já não faz 

mais sentido, uma vez que sendo as informações de caráter histórico, político, social, 

econômico etc., por exemplo, não estão presentes na superfície da imagem. Para 

acessar essas informações, que nos remetam ao nível iconológico, faz-se necessário 

“escavar” ou mesmo “mergulhar” na imagem. No sentido iconológico, tanto os textos 

escritos quanto as imagens (fotográficas ou não) devem ser analisadas e “interpretadas” 

dentro de seus complexos contextos. Esse “foco” no nível pré-iconográfico produziu 

durante um longo período (que finaliza com A câmara clara) uma sensação ou uma 

percepção de se poder “ler” a imagem fotográfica. Nesse sentido, para além do “isso é 

isso”, Barthes também diria coisas sobre sua mãe que não estão na imagem e que só ele 

conhecia a partir de suas memórias afetivas e in-voluntárias e que só a fotografia de sua 

mãe pôde exumar, como se ele fizesse uma “palinódia” (BARTHES, 1984, p. 91).  

Ao comparar imagem e palavra, é possível descrever uma casa ou uma praça 

através do código escrito ou através da imagem fotográfica. Porém, a menos que se 

tenha algum conhecimento prévio do contexto (Tian’anmen ou Uberlândia; Praça da Paz 

Celestial ou Praça Tubal Vilela) dificilmente se pode responder, a partir somente da 

imagem fotográfica, a “quem” pertence uma praça e outra. Bem como, quais eventos 

significativos ocorreram nelas e ou quando, a que propósito elas foram erguidas, a quem 

(que “classe social”?) homenageiam, quais memórias silenciam. Isto porque essas 

questões não estão presentes na imagem. Ainda Burke (2004, p. 11-56) nos alerta para 

o fato de que para se fazer uma boa análise e interpretação de imagem seria necessário 

ir além da iconologia.  

Dito isso, refletindo ainda com Samain, pode-se dizer sobre o código escrito que 

numa frase verbal, palavras (por exemplo, um sujeito, um adjetivo, um verbo, um 

complemento direto ou indireto, um gerúndio ou um simples ponto de interrogação), 

ao se associarem, são capazes de despertar e promover “ideias” ou “ideações”, isto é, 

movimento de ideias (SAMAIN, 2012, p.23). Porém, as imagens também podem 

“refletir”, ou seja, provocar mais imagens ou “ideações”. Em outro texto, esse autor nos 

dá uma ideia da importância das imagens e de seu poder de “reflexão” quando 

argumenta que “o suporte imagético”, por outro lado, é “por demais loquaz e, no 
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entanto, incapaz de falar. Capaz de mostrar, de sugerir, de provocar questionamentos 

e, no entanto, incapaz de fornecer uma racionalidade discursiva” e que a escrita oferece 

“outras possibilidades logi(sti)cas para apresentar, fazer entender, integrar, colocar em 

relações, fatos da observação” (SAMAIN, 2005, p.116). Em uma citação recortada de 

outro texto, Samain nos instiga a refletir sobre o aspecto de montagem vertoviana entre 

palavra e imagem, como se a memória fosse “uma ilha de edição” (SALOMÃO, 2014). 

Nesse sentido, ele recorta e cola uma citação: a “imagem deve ser entendida ao mesmo 

tempo como documento e objeto de sonho [Sigmund Freud], como obra e objeto de 

passagem [Walter Benjamin], monumento e objeto de montagem [Sergei Eisenstein], 

não saber [Georges Bataille] e objeto de ciência [Aby Warburg]” (DIDI-HUBERMAN, 2006 

apud SAMAIN, 2012, p.22).  

A compreensão sobre a relação entre palavra e imagem pode ser ampliada por 

Flusser (2002) quando defende que a função dos textos seria a de explicar imagens e a 

dos conceitos analisar imagens. Para ele, a escrita seria “metacódigo” da imagem, e 

ainda que “textos expliquem imagens a fim de rasgá-las, imagens são capazes de ilustrar 

textos, a fim de remagicizá-los”. Graças a essa dialética, imaginação e conceituação 

“mutuamente se negam” ao mesmo tempo em que “mutuamente se reforçam” de 

forma que “as imagens se tornam cada vez mais conceituais e os textos, cada vez mais 

imaginativos” (FLUSSER, 2002, p. 10). A partir dessas citações, bem como de outros 

autores que abordam a fotografia, quer seja em sua condição documental, quer seja em 

sua condição de expressão, como é o caso de Rouillé (2009) e Dubois (2010), considero 

que a especificidade de cada “código” reside na irredutibilidade de um ao outro.  

No caso do jornal impresso, a imagem fotográfica – o fotojornalismo – tem uma 

função predominantemente referencial a qual, no entanto, não é estanque graças a essa 

“dialética” e aos espaços “entre”. No jornal impresso, imagem fotográfica e imagem 

textual comunicam e expressam outros sentidos que, para além dos autores da notícia, 

são atribuídos por sujeitos diversos, como é o caso do leitor-espectador. A partir de 

reportagens produzidas por jornais, o procedimento de separar imagem e texto pode 

ter o propósito de retirar a notícia de sua factualidade e de sua condição referencial 

sem, no entanto, eliminar essas funções, dialogando com o que aponta o texto escrito, 

proporcionando ao leitor uma “outra” (ORLANDI, 2007) “leitura” (interpretação) de um 

mesmo objeto. Ou seja, no caso dessa pesquisa, trabalhar a partir da factualidade da 
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notícia (o ano de 2002) para construir uma narrativa na ou sobre a “longa duração” 

(2002-2015). 

Ao refletir a partir dessas considerações, pode-se dizer que no jornal impresso o 

texto tem o poder de estruturar ideologicamente as imagens fotográficas, ou seja, 

canalizar e estancar seus sentidos em “um”. É de forma a se contrapor um outro sentido 

que se pode propor uma abordagem com base em “uma” desmontagem e “uma” 

(re)montagem com o propósito de refletir sobre as notícias veiculadas pelo jornal. Isto 

para retirar-lhe de sua “tautologia” (Deleuze, 1992), proporcionando um outro olhar 

para o campo da comunicação em sua relação com aspectos de “publicidade”. Contudo, 

ao refletir ainda a partir desse filósofo, melhor seria partir do “conceito” e do “plano de 

imanência”. Seria necessário, no seu sentido, não partir de um conceito qualquer, mas 

de um conceito construído com os propósitos de explic(it)ar o objeto pretendido. O 

conceito seria, assim, um lugar de atravessamentos e eternos retornos, de partidas, 

recomeços e sobressaltos. Porém, é importante não se esquecer do caráter de 

montagem que se pode atribuir ao texto interpretativo. O exemplo de um primeiro 

conceito que abordamos anteriormente é o “dispositivo” proposto por Foucault, por 

carregar toda uma carga semântica que determina muitos dos sentidos da construção 

do “plano”. Um outro conceito caro aos meus questionamentos a partir daqui é o 

“silêncio” como forma de “dobra” (ORLANDI, 2007). Ao “pôr em cena” contrapõem-se 

a ideia de “silenciar”. 

 

2.2  O jornal como fonte de pesquisa e a cidade dissonante 

 

O conjunto de imagens apresentadas na introdução desta pesquisa sob o nome 

“corpos (in)dóceis” e o caderno “Segurança”83 do Jornal Correio de Uberlândia84, com 

                                                            
83 A segurança é uma das atividades desenvolvidas pela holding Algar em toda a cidade de Uberlândia e 
em outras cidades de Minas Gerais e mesmo fora do Estado, atuando do ramo patrimonial ao pessoal. A 
Algar é também a empresa que produziu o jornal nos últimos 30 anos até a data de seu fechamento, em 
dezembro de 2016.  
84 O Jornal Correio de Uberlândia é o único jornal diário local que funcionou entre 1938 e 2016, passando 
por diversos proprietários, entre eles, políticos ligados a partidos diversos, até que foi assumido pelo 
grupo Algar em 1986 e passou a se chamar, em 1991, Correio do Triângulo e, em 1995, Correio. De forma 
diferente dos outros jornais que existiam em Uberlândia, o Correio cobriu a maior período da história da 
cidade. Esse jornal tem sido bastante utilizado como fonte por pesquisadores de diversas áreas do 
conhecimento. Por exemplo, Soares (1988; 1995) e Machado (1990) que escrevem sobre as relações que 
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suas notícias referentes ao mundo do crime e da violência compõe as fontes centrais de 

investigação a partir do qual abordo o aspecto de violência na cidade e no trabalho do 

fotojornalista no momento em que supostos criminosos são apresentados à imprensa. 

Estas notícias foram publicadas no ano de 2002 e têm como fonte principal de 

informação o “dispositivo de segurança” da cidade de Uberlândia e, principalmente, o 

contexto da 16ª Delegacia de Polícia desse município. Notícias dessa natureza foram 

publicadas ao longo dos 80 anos no jornal, que encerrou suas atividades em dezembro 

de 2016. Porém, interessa-nos refletir que “como” e “onde” essas notícias são 

publicadas pode constituir, por um lado, formas de silenciamento e, 

consequentemente, violência simbólica. Além disso, ao recortar o ano de 2002, reflito 

sobre o momento em que já existia (desde o ano de 2000) um novo regime de imagens 

digital nesse jornal e, outra questão igualmente relevante, uma rebelião na delegacia 

em questão.  

Com base nas imagens produzidas nesse contexto, procedo uma abordagem 

analítica do jornal propondo uma remontagem de seu conteúdo através de narrativas 

visuais e textuais. Elas serão utilizadas para problematizarmos o contexto em que se 

insere a violência do ato fotográfico do fotojornalista e do sistema prisional, 

perpassando as relações de poder na produção da imagem do tipo criminal e a formação 

de uma visualidade acerca do tema. O conjunto de imagens publicadas no jornal, que 

compõem as narrativas que proponho, é o resultado do trabalho de fotojornalistas 

                                                            
se estabelecem entre o público e o privado na produção da cidade; Dantas (2001) e Alem (1991) que 
escrevem sobre a relação entre o imaginário político e o ufanismo; Santos (2005) e Santos (2016) que 
escrevem a partir de personagens que, de certo modo, se localizam nas margens das questões políticas 
da cidade, como o jornalista Lycidio Paes e Grande Otelo. Também FREITAS (2013) estuda a representação 
de artistas nas fotografias deste jornal. Muitos pesquisadores criticam o fato de esse veículo compactuar 
com o imaginário social predominante de Uberlândia. Nesse sentido, o jornal apresenta/representa vários 
sujeitos que compõem a classe dirigente da cidade, ecoando suas vozes. Um exemplo disso é a omissão 
da classe política da cidade na instauração do Golpe civil-militar de 1964 em contraposição ao 
enaltecimento de políticos como Rondon Pacheco, um signatário do golpe de 1964 que através de sua 
proximidade e atuação junto aos círculos do poder em Brasília, conseguiu instalar em Uberlândia a 
Universidade Federal de Uberlândia, além de ter uma participação decisiva nas negociações que levaram 
diversas rodovias a cruzar a cidade de Uberlândia, colaborando para que se criasse o senso comum de 
que a cidade se desenvolveu por estar geograficamente bem localizada. O meu interesse em utilizar este 
jornal como fonte deve-se também ao fato de lá ter trabalhado como fotojornalista por mais de uma 
década. O “Correio”, como era conhecido, encerrou suas atividades em dezembro de 2016 e será citado 
muitas vezes aqui como “JCU”. Como já dito anteriormente, em 2000, o jornal passa a usar fotografia 
digital na produção de jornalismo. Fonte: CORRÊA, Gleide. Sobre o Correio. História. Correio de 
Uberlândia. Disponível em: <http://www.correiodeuberlandia.com.br/sobre–o–correio–de–
uberlandia/>. Acesso em: 27 nov. 2018. 
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diversos ou mesmo jornalistas. Em sua maioria, suas autorias são assinadas como 

“Correio”, uma vez que era prática do jornal não identificar os autores de textos e 

imagens nesse caderno como forma de protegê-los de possíveis retaliações.  

Por considerar que a objetividade e a descrição distanciada do mundo propostas 

pela ciência positivista poderiam redundar em falso realismo etnográfico, optei por 

procurar inspirações na autoetnografia nos moldes de Versiani (2002). Moldes de 

acordo com os quais a imbricação entre sujeito e objeto, além da experiência pessoal, 

contribui para substituir modelos dicotômicos por modelos “sistêmicos, sincrônicos e 

diacrônicos, prontos a lidar com a mobilidade e a complexidade”. Nessa perspectiva, a 

autoetnografia pós-moderna “mais do que refletir a descoberta de um objeto anterior 

e exterior ao pesquisador, surge como delimitação do objeto construído pelo 

pesquisador” (VERSIANI, 2002, p.67-69). 

Esses pressupostos podem ser relacionados ao que Rancière (2012) defende ao 

falar sobre o espectador emancipado. Ao escrever sobre o teatro, ele argumenta que 

ser espectador é nossa condição normal: “aprendemos e ensinamos, agimos e 

conhecemos também como espectadores que relacionam a todo instante” o que vemos 

ao que vimos e dissemos, fizemos e sonhamos. O espectador emancipado diferencia-se 

do espectador passivo ao visualizar aspectos do “processo de produção da aparência ou 

a realidade por ela encoberta”. Não de forma a permanecer “imóvel em seu lugar, 

passivo”, não como se a realidade fosse um teatro ao qual se é enviado para “ver 

sofredores” em um “espetáculo de um pathos, a manifestação de uma doença” por 

meio de outra “doença do olhar subjugado por sombras” (RANCIÈRE, 2012, p.7-26). O 

pensamento de Rancière instiga-me a refletir sobre a experiência e a palavra ligadas à 

ação, instiga-me a não identificar olhar e passividade, uma vez que, em seu 

entendimento, olhar não é o mesmo que comprazer-se com a imagem e com a 

aparência, ignorando a verdade que está por trás da imagem e a realidade fora do 

teatro, mas olhar é identificado por ele como uma forma de ação. A emancipação do 

espectador, no sentido de Rancière, significa identificar olhar, agir e compreender que 

“as evidências que assim estruturam as relações do dizer, do ver e do fazer pertencem 

à estrutura da dominação e da sujeição”; quando se entende que olhar é também uma 

ação que confirma ou transforma essa distribuição das posições. O espectador observa, 

seleciona, compara, interpreta. Ou seja, ele relaciona o que vê com muitas coisas que 
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viu em outras cenas, em outros tipos de lugares. São, ao mesmo tempo, espectadores 

distantes e intérpretes ativos do espetáculo que lhes é proposto. Sendo assim, a 

emancipação pressupõe a subversão da divisão do sensível, o embaralhamento da 

fronteira entre os que agem e os que olham. Nesse sentido é que penso “olhar” é “agir” 

em uma inspiração autoetnográfica ligada às memórias pessoal e coletiva sobre essa 

cidade, constituindo uma intertextualidade estabelecida na relação com autores que 

escrevem sobre as cidades e sobre a cidade de Uberlândia. É a partir de uma escrita 

sobre a cidade de Uberlândia, especificamente, que proponho um olhar para algumas 

formas de silenciamento da realidade.  

 

2.3  Modos de olhar a cidade: um regime de exceção de imagens 

 

Em 2002, o Jornal Correio de Uberlândia completava 64 anos de fundação. Em 

31 de agosto do mesmo citado ano, Uberlândia completava 114. Para comemorar esse 

dia, o jornal publica um caderno especial recheado de reportagens e publicidades sobre 

a cidade. Uma prática que pude observar ao longo de sua duração85 e que se tornou 

tradição até a data de seu fechamento em 2016. Entre essas diversas imagens, um 

conjunto de 11 fotografias da cidade predomina. Esse conjunto apresenta a cidade 

através de um recorte que contempla a sua área central edificada. As imagens foram 

produzidas, em sua maioria, com a função de publicidade. Uma dessas fotografias 

compõe esse tipo de narrativa apresentando a cidade como um quebra-cabeças. Ela faz 

parte de uma campanha publicitária de uma imobiliária e reforça o imaginário “ufanista” 

(SOARES, 1995; DANTAS, 2001) predominante sobre Uberlândia. Em seu trabalho, De 

Sordi (2017) diz que “a fim de concretizar tal ideal, foi forjado, na primeira metade do 

século XX, um discurso que buscou imprimir à cidade uma imagem de ordem e 

progresso, civilidade e modernidade” (DE SORDI, 2017, p.44). 

  

                                                            
85 AUGUSTO (2009). 
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2.3.a. Fonte: Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 31 de agosto de 2002, p. B25. 
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Com uma população, àquela época, de “500 mil habitantes, segundo o censo” 

(p. B1), a cidade era o “terceiro [município] na arrecadação de impostos” (p. B6) e 

oferecia “boa qualidade de vida, atestada pelo baixo índice de mortalidade infantil [...] 

excelente infra-estrutura: 100% da população conta com água tratada, rede de esgoto 

e energia elétrica e mais de 90% moram em ruas asfaltadas”. Porém, de forma 

contraditória, “com um dos mais altos índices de criminalidade de Minas”. Criminalidade 

que parece dominar o imaginário social expresso pela charge de Valtênio Spíndola 

(p.A2), na qual dois operários dialogam tendo a cidade em segundo plano. Eles seguram 

pedaços de bolo e comemoram o aniversário da cidade. Um deles pergunta: “o que veio 

no recheio?” e a mensagem escrita no bolo do segundo apresenta o tríptico: “violência, 

crise na saúde, miséria”. Nessa edição “especial”, o caderno “Segurança”86 traz como 

manchete “Empresas são denunciadas por golpe” (p.A10), contrariando o senso comum 

sobre a violência. E o editorial “Compromisso com Uberlândia” informa que o jornal, 

que acabara de passar por uma reformulação, “passa a contar [...] com um novo projeto 

gráfico mais moderno e dinâmico [...] Destaque para o caderno Cidade que tem como 

função reforçar a cobertura dos acontecimentos que envolvem diretamente a 

comunidade”87. Como representante de sua comunidade, o jornal traz uma reportagem 

sobre o sr. Bráulio Alves de Oliveira, com 110 anos de vida. Um professor quatro anos 

mais novo do que a cidade, um migrante que chegou a Uberlândia em 1926. A jornalista, 

Ana Guaranys, recorta e cola entre aspas a receita de longevidade do professor: 

“trabalhar muito e viver com alegria e sem medo”. Assim, se uma característica 

marcante dessa cidade é ser considerada como uma das mais violentas do estado, seria 

possível viver sem medo nessa e em outras cidades brasileiras com essas características? 

Quais as consequências do medo para a população? Interessa-me refletir algumas 

questões como: qual é a relação entre violência e medo? De que forma violência e medo 

estão associados a ponto de se poder dizer que a violência é produtiva economicamente 

falando? 

  

                                                            
86 Nesse ano pesquisado, o jornal era composto pelos seguintes cadernos: Opinião, Política, Economia, 
Esporte, Especial, Classificados, Veículos e Cidade. O Jornal também publicava diariamente os cadernos 
Revista, Em Sociedade, Segurança e, semanalmente, os cadernos Turismo e Agronegócio.  
87 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 31/08/2012, p.A2. 
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2.3.b. Fonte: Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 31 de agosto de 2002, p.10-11. 
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Uma outra imagem fotográfica da cidade também, que apresento acima, 

comemora o seu aniversário, de forma a compor essa narrativa. Ela ocupa duas páginas 

inteiras, predominando, ainda, o seu caráter ufanista, ademais reforçado pela legenda: 

“Primeiro mundo, é claro! Parabéns, Uberlândia”. A imagem como se vê, é construída 

como uma publicidade apesar de a foto não trazer autoria. Trata-se de uma imagem da 

cidade que nos convida a refletir, também, sobre a ausência ou o silenciamento de 

outras imagens, seus pontos “negros”, de modo a refletir a noite e a escuridão sobre um 

filme virgem. Essa pequena narrativa-estereótipo encontrada ao longo das páginas 

desse exemplar de aniversário da cidade caracterizam certa publicidade sobre a cidade 

que atraiu (ao longo de sua história) e atrai moradores das cidades de seu entorno, da 

região do Triângulo Mineiro ou mesmo de outros estados88. Uma fotografia híbrida, ou 

seja, uma publicidade mascarada como comunicação.  

Para vender seus produtos, a publicidade ergueu-se na contemporaneidade 

como uma máquina de assujeitamento e dessubjetivação no sentido que propõe 

Agamben (2009). Deleuze (1992) também caminha no sentido proposto por Agamben 

ao abordar o caráter de tautologia da comunicação e da criação de “consenso” através 

da comunicação, presente também nesse conjunto de imagens da cidade. Ele nos alerta 

sobre o papel da publicidade como máquina de fabricar “conceitos” ao dizer que “o 

fundo do poço da vergonha foi atingido quando [...] todas as disciplinas da comunicação 

apoderaram-se da própria palavra conceito e disseram: é nosso negócio, somos nós os 

criativos, nós somos os conceituadores”, permitindo, ainda de acordo com ele, substituir 

“a Crítica pela promoção comercial” (DELEUZE, 1992, p.14-19). De forma a se alinhar 

com as ideias de Agamben e Deleuze, pode-se incluir as reflexões de Barthes, que 

também costumava criticar a Publicidade ao dizer que, neste setor, o sentido só deveria 

ser claro e distinto em virtude de sua natureza mercantil (BARTHES, 1984, p.62). É 

através da publicidade que a cidade é loteada por grupos que se instalam e se alternam 

no poder. A produção da cidade passa por proposições como “um novo conceito em 

moradia” que redundam, no presente, em condomínios segregados 

socioespacialmente.  

                                                            
88 Sobre a publicidade da cidade na imprensa ver Soares (1995) e Machado (1990). 
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Se, por um lado, existe um ethos urbano dessa cidade produzido constantemente 

por “conceitos” conforme apresentado acima, redundando em um esvaziamento do 

“político” e da polis, por outro lado, a partir de outras imagens, de outras narrativas 

sobre essa cidade, é possível dizer também que existe um pathos, ou seja, “imagens” 

omitidas ou silenciadas ao longo de sua história. No sentido do ethos, o caderno 

“Cidade” se constitui como uma narrativa de sujeitos privilegiados pelo jornal por dar-

lhes “voz”. No sentido do pathos, partindo do caderno “Segurança” é possível propor 

algumas imagens como “desvios”. Esses desvios compõem formas de silenciamento ou 

uma ecologia da exceção da imagem, que pretendo abordar adiante para refletir sobre 

a violência simbólica.  

 

2.4  Associar e dissociar: a produção de “corpos de classe” 

 

Uma vez que os tipos de crimes e os tipos de criminosos mudam de época para 

época e estão sujeitos, por exemplo, ao desenvolvimento das tecnologias disponíveis 

em cada sociedade, não é minha intenção fazer uma taxonomia desses “tipos”, 

conforme era comum nos trabalhos de Bertillon e Byrnes. Tampouco fazer uma análise 

do discurso proposto pelo Correio. De forma diversa, as narrativas sobre crime e 

violência feitas no “Segurança” foram utilizadas aqui para uma breve análise fast-

forward89 dos sujeitos que compõem o mundo do crime. A partir dessa análise pude 

observar que o mundo do crime é composto pelos mais diversos e complexos “sujeitos” 

instalados em suas microfísicas do “poder”. Porém, a presença de suas imagens 

fotográficas e a forma como eles estão representados estão associadas as suas posses 

de dispositivos diversos, como, por exemplo: acesso a um advogado, “educação” e 

“classe social”90. Assim, são sujeitos apresentados através de suas funções sociais e seus 

envolvimentos no mundo do crime, compondo diferentes “corpos de classe”, conforme 

se pode observar através dos cinco tópicos abaixo: 

                                                            
89 Refletindo ainda a partir da “ilha de edição”, o movimento fast-forward é o recurso de retirar a fita de 
vídeo (VHS, U-Matic, etc) da cabeça que lê a imagem videográfica e avançá-la rapidamente até localizar 
algum trecho desejado. 
90 Como é o caso da longa história de fuga e captura do professor acusado de crime que teve sua história 
narrada ao longo dos meses.  
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1. O crime organizado: 25 acusados: despachantes, garageiros e aliciadores91, 

golpistas92, grupo, advogado93, quadrilha94, golpistas, grupo, quadrilha, bando95; 

2. Atuações individuais ou em pequenos grupos: falso fotógrafo96, funcionário da 

Settran e vigia97, segurança98, vigilante99, segurança100, padre, radialista101, 

médico102, professor103, MLST104, falso pastor105, padre106, dono de oficina107, 

vigia108, padre109, operador de trânsito110, falso empresário111, cantor112, 

advogado, professor universitário113; 

3. Empresários de diversos segmentos, nomeados de acordo com suas funções: 

empresário114, comerciante115, proprietários e gerentes de postos de gasolina116, 

máfia mineira117, estabelecimentos da cidade118, fazendeiros;  

                                                            
91 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 30 abril, p. B6. 
92 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 11 de maio, p. B4. 
93 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 10 maio, p. B6. 
94 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 30 maio, p. B4. 
95 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 4 agosto, p. B4. 
96 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 17 janeiro, p. B4. 
97 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 22 janeiro, p. B6. 
98 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 2 abril, p. B4. 
99 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 26 janeiro, p. B4. 
100 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 11 abril, p. B4. 
101 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 12 abril, p. B4. 
102 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 1 maio, p. B4. 
103 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 31 julho, p. B4. 
104 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 14 de maio, p. B4. 
105 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 maio, p. B4. 
106 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 4 de maio, p. B4. 
107 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, junho, p. B4. 
108 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 17 julho, p. B4. 
109 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 17 agosto, p. B4. 
110 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 17 agosto, p. B4. 
111 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 17 dezembro, p. B4. 
112 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 13 junho, p. B4. 
113 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 3 agosto, p. B4. 
114 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 11 janeiro, p. B4. 
115 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 19 janeiro, p. B4. 
116 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 30 janeiro, p. B4. 
117 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 9 fevereiro, p. B4. 
118 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 maio, p. B4. 
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4. O poder público: PMU119 (Prefeitura Municipal de Uberlândia), prefeito e seu 

assessor120, Prefeito121, ex-prefeitos122, ex-juiz123, membros da justiça e do 

ministério público124, corregedores125, promotores de justiça126, juiz127;  

5. profissionais da segurança pública: PM128, Militares129, policiais civis130, Soldado131, 

policial132, militares133, delegado-assistente e dois carcereiros134, PMs135, ex-

policial136, guarda rodoviário137, Federais138, policiais139, ex-policial civil140. 

 

Desta análise, pude constatar que a publicação de imagens desses sujeitos está 

ligada predominante e diretamente as suas condições sociais e aos seus poderes como 

consumidores. Outra constatação importante é que violência e crime não são estanques 

exclusivamente no caderno “Segurança”. Esses assuntos, conforme aponta a charge de 

Valtênio Spindola (“violência, crise na saúde, miséria”), encontram-se interligados e 

dissimulados com roupagens e reportagens diversas. Três exemplos: uma reportagem 

sobre o comportamento da população em relação à insegurança e medo causados pela 

violência, publicada no caderno Geral; o caso de furtos de veículos abordado indiretamente 

em reportagens sobre seguro para automóveis e economia e casos envolvendo o poder 

público publicados no caderno Política, como é o caso da PMU (Prefeitura Municipal de 

Uberlândia), prefeito e seu assessor, Prefeito, ex-prefeitos, ex-juiz. 

                                                            
119 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 24 maio, p. 1. 
120 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 1 julho, p. A2. 
121 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, julho, p. A3. 
122 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 16 julho, p. A2. 
123 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 junho, p. A2. 
124 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 23 fevereiro, p. B4. 
125 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 23 fevereiro, p. B4. 
126 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 março, p. B4. 
127 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 16 maio, p. B4. 
128 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 24 janeiro, p. B6. 
129 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 12 fevereiro, p. A4. 
130 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 28 fevereiro, p. B4. 
131 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 10 abril, p. B4. 
132 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 9 maio, p. B4. 
133 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 18 maio, p. B4. 
134 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 25 julho, p. B4. 
135 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 23 novembro, p. B4. 
136 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 novembro, p. B4. 
137 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 22 outubro, p. B4. 
138 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 20 novembro, p. B4. 
139 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 27 outubro, p. B4. 
140 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 novembro, p. B4. 
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De que forma podemos perceber a produção da violência simbólica na produção da 

notícia? A divisão do jornal em cadernos (Cultura, Esportes, Economia, Política, Segurança, 

Veículos, Classificados, etc.) se tem como função, por um lado, classificar os diversos tipos 

de notícias para atender às mais diversas demandas, dos mais diversos tipos de leitores, por 

outro lado, classifica alguns tipos de crimes de forma eufêmica. Ao fazer isso, ele pulveriza 

a violência para fora do “Segurança”, oferecendo uma narrativa distorcida dela ao leitor. 

Por exemplo, o caderno Política traz reportagens sobre ações de sujeitos das classes 

dirigentes que cometem algum tipo de crime considerados como “desvios”, causando 

enormes prejuízos à sociedade. Porém, pode-se dizer que, dessa forma, o jornal também 

causa enormes prejuízos ao leitor, uma vez que, nesse caso, produz uma imagem que é, de 

certo modo, distorcida da realidade. Por exemplo, o caso do ex-juiz da última citação, 

publicado no caderno Política. A partir desse jogo de exclusão-inclusão de determinados 

sujeitos no caderno “Segurança” pude perceber suas associações e dissociações na 

composição das notícias sobre o crime, ou seja, nesse jogo de constante “pôr em cena” da 

notícia (também da fotografia como notícia), no qual se deve considerar “quem” é posto 

em cena e “onde”. Esses casos de “desvios” colaboram para tornar abstratas as realidades 

sociais complexas, compondo com a violência simbólica.  

Um exemplo dessa forma de “desvio” é o do juiz aposentado Nicolau dos Santos 

Neto, um dos envolvidos no esquema de superfaturamento e desvio de R$ 169,74 

milhões das obras do Fórum Trabalhista de São Paulo”141. O jornal informa que ele foi 

“julgado culpado pelos crimes de tráfico de influência e lavagem de dinheiro”. Além 

disso, “a justiça federal também apurou a existência dos crimes de estelionato e 

peculato, formação de quadrilha, corrupção passiva e corrupção ativa”. Este é um tipo 

de crime que causa grandes prejuízos à coletividade, porque atinge uma grande 

quantidade de pessoas. Além disso, para que esse tipo de crime se efetive, ele conta 

com uma extensa rede de colaboradores que se estende de dentro para fora dos núcleos 

do poder, produzindo documentos falsos. Publicado no caderno “Política” como “super-

faturamento e desvio”, o crime soa de forma eufêmica. Apesar de o fato não se referir 

à cidade de Uberlândia, destacamos essa notícia com o propósito de mostrar a 

“dissociação” que ocorre entre esse tipo de crime (e esse tipo de “político”) e o caderno 

                                                            
141 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 junho, p. A2. 
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2.4.a. Fonte: Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 29 de julho de 2002, p. A2. 
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“Segurança”. Seus crimes estão relacionados à violência simbólica uma vez que não 

envolvem diretamente o que se poderia definir como violência “física” ou mesmo como 

“ato de violência”. Mas é possível encontrar na imprensa outras formas de eufemismo que 

disfarçam a violência, como é o caso do político chamado a responder por “desvio de 

finalidade na publicação de materiais informativos e publicitários”142. No primeiro caso, do 

juiz, a notícia refere-se a um caso já julgado. No segundo caso, tratava-se de uma notícia 

sobre um fato ainda em apuração por parte da justiça, justificando a sua não inclusão 

nominal aqui. Essas notícias estão dissociadas do caderno “Segurança”, fato que contribui 

para minimizar a percepção desses tipos de crimes. Além disso, parece haver uma forma 

de proteção à imagem desses gestores públicos que pode ser observada como suas 

imagens são veiculadas. Em suas fotos, esses membros da classe dirigente aparecem de 

terno e gravata ou mesmo em camisas de manga, falando ao microfone, como autoridades 

concedendo entrevista. Um recurso, talvez, à foto de arquivo que remete à proteção 

exercida por seus advogados e uma certa economia da comunicação. Uma imagem bem 

diferente daquela de desembarque de camburão ou chegada a alguma delegacia. 

Se no caso do juiz ocorre uma dissociação de sua imagem do mundo do crime 

quer seja via (“boa”) fotografia, quer seja via eufemismo, por outro lado, um exemplo 

de associação de imagens – uma técnica que aprendemos ainda na infância – pode nos 

instigar a refletir sobre a produção de violência simbólica em um crime envolvendo um 

policial e um garoto. A partir desse caso pode-se perceber outro aspecto da violência 

simbólica que é o “medo”, um dispositivo no sentido foucaultiano. 

O caso de um policial militar – não um “comandante” – assassinado por um 

“menor” enquanto “cortava o cabelo” será usado para refletir, para além da 

publicidade, sobre o que se poderia chamar, a partir da noção de “dispositivo” debatida 

por Foulcault (1987) e Agamben (2009), como “economia do medo”. A religião já 

atemorizava seus fiéis com a imagem do diabo para produzir sua submissão. Assim, de 

modo similar, o medo é um dispositivo de administração de corpos no espaço urbano e 

instigá-lo, na população, tem uma função econômica. Em uma outra vertente, o medo 

produz corpos dóceis e submissos às condições precárias de trabalho. 

  

                                                            
142 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 13 julho, p. A3. 
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2.4.b. Fonte: Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 4 maio 2002, caderno Segurança, p. B4. 
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A manchete informa que “Bandidos invadem barbearia e matam policial”143. O 

Jornal narra o acontecido em “detalhes” privilegiando a versão da Polícia Militar: 

 

[...] cortava o cabelo quando foi apanhado de surpresa por criminosos [...] 24 

anos, morreu ontem por volta das 17h15, depois de ser alvejado com sete tiros 

[...] quando se encontrava cortando o cabelo [...]. (Arquivo Público de 

Uberlândia, JCU, 4 de maio de 2002, p.B4)  

 

O assunto é tratado com certa celeridade pela PM – “No final da tarde, militares 

localizaram um suspeito” –, e a reportagem destaca o empenho da tropa na resolução 

do caso: 

 

[...] a PM cercou todo o bairro Custódio Pereira na tentativa de prender ainda 

ontem os autores.  

Sua assessoria [do comandante da PM] informou que ele comandava 

pessoalmente a caça aos bandidos e só após o sucesso da prisão dos acusados 

iria falar com a imprensa. A polícia tentava ontem apurar a causa do homicídio. 

 

O jornal também produz, em detalhes, uma história social do policial, se 

estendendo de sua atuação profissional a sua vida pessoal: 

 

integrante do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), órgão ligado 

diretamente à 9ª Região Militar (CRPM) [ele era] natural de Patos de Minas, era 

solteiro e havia ingressado na corporação há 7 anos. Considerado profissional 

exemplar e disciplinado por todos os colegas, o soldado atuava no Centro no 

atendimento do setor de Emergência Policial. (Arquivo Público de Uberlândia, 

JCU, 4 de maio de 2002, p.B4)  

 

O jornal também narra detalhes de sua passagem pelo hospital:  

 

Nas quatro horas de agonia, apesar de todo o esforço dos médicos, ele sofreu 

pelo menos três paradas cardíacas.  

 

                                                            
143 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 4 de maio de 2002, caderno Segurança, p. B4. 
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E a dor de seus colegas de farda na construção de uma imagem positiva do 

policial: 

Assim que foi anunciada a morte do militar, o Copom, onde ele trabalhava há 

mais de quatro anos, parou e muitos colegas de farda não resistiram e 

choraram. Dedicado ao serviço, ele era considerado um grande companheiro. 

O corpo seria traslado para a Capelinha do Chumbo, distrito de Pato de Minas, 

onde nasceu, e será enterrado hoje, em horário a ser confirmado. (Arquivo 

Público de Uberlândia, JCU, 4 de maio de 2002, p.B4) 

 

Porém, um detalhe parece caminhar na contramão do fato quando o jornal 

acrescenta que “aparentemente o soldado não tinha nenhum inimigo”144. 

No dia 10 de maio, o assassinato do policial é manchete novamente no 

“Segurança”: “Militar se preparava para casar em breve” e “Soldado se destacou ao 

prender bandidos”, enfatizando o aspecto de “história social” desse crime, reforçando 

uma imagem de forma positiva do policial, através das falas de seus colegas. A 

construção positiva se estende ao passado e ao futuro, ao falar de seu iminente 

casamento na manchete: 

 

cumpria os seus deveres como militar e como cidadão [...] [o soldado], muitas 

vezes, mesmo de folga, conseguiu evitar crimes, prendendo criminosos.  

[...] ele se preocupava muito mais com a situação dos outros, o que é próprio 

de quem é polícia. Era disciplinado, pontual no trabalho e não apresentava 

nenhum desvio de conduta. 

[...] era experiente e amigo muito leal com os companheiros ele estava sempre 

apoiando quem precisasse. Antes de ser chamado para integrar a equipe do 

Copom, segundo a Polícia Militar, Aloísio trabalhou no policiamento ostensivo 

da 91ª Companhia, situada na Praça Sérgio Pacheco, no Centro. Foi quando 

prestava serviço na 91ª que ele se destacou prendendo bandidos, mesmo 

estando de folga. [...] “ele era muito dedicado, um excelente policial”, disse o 

cabo Lísias. (Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 4 de maio de 2002, p.B4). 

 

E no dia 10 de maio de 2002, o jornal encerra a narrativa com a Manchete 

“Menor infrator foi quem assassinou militar” e “Delinquente juvenil foi preso na 

                                                            
144 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 4 de maio de 2002, p.B4. 
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madrugada de sábado e disse que matou porque fora ameaçado”. Não é de interesse 

dessa pesquisa debater sobre a lentidão ou celeridade da PM e da justiça para resolver 

casos diversos. Também não pretendo debater sobre as funções das Polícias Civil e 

Militar, mesmo considerando que a investigação e resolução de crimes feita, neste caso, 

pela PM é geralmente feita pela Polícia Civil, o que, de certo modo, reforça o aspecto de 

“desvio”. Porém, o que me interessa é refletir sobre o silenciamento da questão do 

“menor” através de um jogo de imagens.  

No lugar da imagem do “menor”, o jornal traz a imagem “[d]a arma usada no 

homicídio”. Por uma questão de representação, uma imagem (fotográfica) é substituída 

por outra “equivalente”, ou seja, o “menor” é referido como um revólver ou uma 

ameaça à vida, já que quem portava essa arma era um “delinquente”. A imagem 

(fotográfica) do garoto está ausente do jornal e não é difícil compreender o motivo se 

considerarmos toda a proteção que se desenvolveu à criança e ao adolescente ao longo 

dos últimos 50 anos do XX. Proteção que culminou no Estatuto da Criança e do 

Adolescente em 1990. Porém, pode-se dizer, trata-se de seu silenciamento e, por uma 

questão de representação, do silenciamento de todos os garotos em iguais condições a 

este, ou ainda, o que pode ser igualmente danoso socialmente, é saber que jovens 

continuam a matar e morrer em confronto com as Polícias Civil e Militar. Esse caso 

coloca em questão, de ambos os lados, o que Agamben (2009) chamou de “vidas nuas”, 

ou seja, tanto o garoto quanto o policial poderiam ser classificados como “vidas 

matáveis” que compõem um “estado de exceção”. 

Contudo, o policial tem rosto. A sua imagem não é um retrato no formato 3 x 4, 

comum em sistemas de identificação. Ele foi fotografado em close e está levemente 

inclinado, reforçando não se tratar de uma imagem panóptica (cartesiana). O 

enquadramento recorta seu rosto de modo a me permitir uma aproximação dele para 

observar detalhes, e de forma que eu possa desenvolver minha empatia. Sua pele é 

“clara” (iluminada por um flash) assim como o fundo da foto também é claro e se mistura 

com sua camisa também clara, reforçando um aspecto de luz. Ele é jovem e a partir de 

sua foto e da narrativa do jornal, imagino que teria toda uma vida pela frente. Seu rosto 

traz uma expressão que identifico como se fosse carregada por um ar de tristeza ou 

melancolia: ele está morto e vai morrer (BARTHES, 1984, p.143). Apesar da empatia que 
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2.4.c. Fonte: Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 10 de maio de 2002, p. B4.  
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o texto acima pode provocar no leitor com relação ao policial, ainda existe o garoto. Ainda 

parafraseando Barthes, eu diria que é possível que ele [o garoto] ainda viva hoje em dia: 

mas onde? Como? Que romance? (BARTHES, 1984, p.126). Uma história a ser contada. 

Uma imagem “silenciada”, uma “vida nua” que foi encarcerada naquele momento, 

encaminhado ao “Juizado da Infância e da Adolescencia. O infrator seria recambiado para 

o Cisau” (hoje Ceseu). Porém, essa fotografia do revólver se desdobra temporal e 

espacialmente para uma infinidade de questionamentos sobre a história da infância145. 

O silenciamento se estende à ação de ouvir ou não do jornal: por um lado, “o 

adolescente contou que matou o policial porque havia sido ameaçado por ele”, por 

outro, o jornal parece concordar que a “corporação [...] não acreditava” nesse fato. 

Porém, o policial “registrou um boletim de ocorrência comunicando ter sido alvo de 

ameaça justamente do adolescente”. Para além das querelas que podem suscitar o 

texto, o que me interessa refletir é que ambos viviam sob tensão e medo, sentimentos 

que não são exclusivos apenas por parte de policiais ou “delinquentes”, mas que 

envolvem toda a sociedade, influenciando as relações sociais, como se pode ver em 

outra reportagem, publicada em outro caderno que não o “Segurança”. 

Partindo de uma outra perspectiva – caderno Geral –, é possível perceber o medo 

– forma de violência simbólica a que toda a sociedade está submetida – como tema de 

uma reportagem. Ele está referendado, por exemplo, no dia 25 de agosto, em uma 

página dividida em três partes, sendo que uma delas traz a reportagem intitulada “Medo 

altera comportamento” e o chapéu “insegurança”. O repórter Cládio Marcos inicia o seu 

texto com a frase “Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar”, fazendo referência 

à música de Adoniran Barbosa, para dizer que o medo – antes uma característica dos 

moradores de grandes cidades como São Paulo – passa a ser uma marca ou 

característica comum às cidades do interior do país, como é o caso de Uberlândia. O 

repórter destaca “o medo de assalto” ao lado das “drogas” como principais 

preocupações de um casal de classe média, representado com duas filhas adolescentes. 

Outra reportagem intitulada “insegurança muda hábito de passageiro” traz como um 

dos personagens, um radialista que desistiu de viajar durante à noite com os filhos no 

trajeto entre Uberlândia e Belo Horizonte por “falta de segurança nas estradas e o cons-

                                                            
145 Ver: Ariès (1981), Del Priore (2007), Freitas (1997), Marques (2001), Rizzini (2007). 
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2.4.d. Fonte: Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 25 de agosto de 2002, caderno Geral, página A.9. 
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tante medo de assaltos”. O repórter informa também que “de acordo com o radialista, 

os relatos de assaltos entre os passageiros já se tornaram comuns”. Uma publicidade na 

mesma página traz a imagem de dois automóveis intitulada “Duas promoções [do 

desejo?] numa tacada só” ocupa meia página do jornal. A imagem da família e a da 

publicidade formam um díptico. A imagem publicitária dos dois automóveis é composta 

internamente por outro díptico.  

Se por um lado, a reportagem sobre o medo da violência traz a preocupação dos 

pais de classe média de buscar suas filhas após saírem de alguma festa ou boate, por 

outro, a publicidade oferece como solução: o automóvel, que pode ser conotado como 

sinal de segurança, além de prestígio, conforto e luxo. A publicidade oferece duas 

versões de um automóvel, como se um deles fosse destinado ao pai e o outro à mãe das 

adolescentes. De forma a associar as imagens, pode-se dizer que o automóvel está 

associado à “indústria da segurança” (ao seguro de automóveis) e ao medo. 

Dois autores que refletem sobre o medo são Burke (2016) e Bauman (2013) e 

que podem ajudar a amplificar a reflexão sobre o medo presente na relação entre 

policiais e a população da reportagem anterior, mas também no caso dessa família. O 

primeiro faz uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e da 

beleza e apresenta as seguintes reflexões sobre a relação entre assombro e medo: 

 

[...] o assombro é definido como “o estado da alma em que todos os seus 

movimentos estão suspensos e com algum grau de horror”. O assombro, isto é, 

a paralisia da mente, pode ser causado pelo terror (medo), pela obscuridade, 

privação, vastidão, infinitude, sucessão irregular e subitaneidade. O medo 

assemelha-se à dor real, pois é a própria espera da dor ou da morte. (BURKE, 

2016, p.19-20) 

 

Outra questão abordada por Burke é sobre a simpatia (empatia). Ela pode ser 

refletida aqui sobre a dor e a condição do Outro, tanto do policial quanto do garoto e o 

medo: 

[...] é por meio da [“simpatia”] que entendemos as preocupações dos outros, 

que somos comovidos por suas emoções e que nunca somos espectadores 

indiferentes de quase qualquer coisa que os homens façam ou sofram. [...] [a 

simpatia é] uma espécie de substituição, pela qual nos colocamos no lugar de 
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um outro homem e pela qual somos, em muitos aspectos, afetados da mesma 

forma que ele é afetado. (BURKE, 2016, p.56) 

[...] o assombro é aquele estado da alma em que todos os seus movimentos 

estão suspensos e com algum grau de horror. Neste caso, a mente está tão 

inteiramente preenchida por seu objeto, que ela não consegue entreter 

qualquer outro nem, por consequência, raciocinar sobre o objeto que a ocupa. 

(BURKE, 2016, p.65) 

 

Em Vigilância líquida, Bauman aborda o medo como característica de uma 

“sociedade de consumidores” e “pós-pan-óptica”. Através da fala de uma de suas 

referências, ele argumenta que “o medo alimenta o medo” (BAUMAN, 2013, p.99). Para 

ele: 

[...] os mercados de consumo são ávidos por tirar proveito desse medo, e as 

empresas que produzem bens de consumo competem pelo status de guias e 

auxiliares mais confiáveis nos intermináveis esforços de seus clientes para 

enfrentar o desafio. (BAUMAN, 2013, p.39) 

[...] a modernidade líquida descobre que lutar contra os medos é tarefa para 

toda a vida. (BAUMAN, 2013, p.96) 

 

Assim sendo, é válido lembrar aqui que a imagem do garoto não foi publicada no 

jornal. Pode-se dizer que se trata de “uma” imagem – uma questão social – silenciada 

(ORLANDI, 2007). Contudo, ela foi substituída pela imagem de um revólver de forma a 

se produzir medo. Uma associação que permite refletir que todo jovem – uma vez que 

esse não foi devidamente identificado - “delinquente” é uma arma, um potencial 

assassino. Isso me instiga a refletir mais profundamente sobre essa parte da história 

brasileira, como se ela fosse uma “dobra”.  

Por outro lado, a história do policial narrada pelo jornal pode desenvolver a 

percepção e a empatia do leitor para com a condição social dos policiais de forma 

genérica. Além disso, nomear, narrar uma “história social” do policial pode ser 

determinante na construção de sua “boa” imagem. Fato que pode refletir em empatia 

da população para com o trabalho da polícia. De forma inversa, quando policiais 

cometem algum tipo de crime e têm suas imagens (fotográficas ou textuais) omitidas, 

isso permite dizer que, por associação e de forma genérica, todos os outros policiais e a 

instituição pode ser considerada corrupta e criminosa (?). Não seria essa lógica de 
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associação e dissociação que produz o imaginário social? Sendo assim, é possível 

abordar a existência de um regime de exceção de imagens que passa pela produção da 

cidade enquanto imagem e, por conseguinte, pela produção da cidade enquanto espaço 

geográfico, histórico, social e político?  

Pastana (2005) também abordou o medo no caso brasileiro tendo o momento 

de abertura política (1985) como ponto de partida para sua análise. Para ela, com o 

processo de abertura, o Estado deixa de ser o protagonista na produção do medo. Passa-

se do medo da violência do Estado ao medo social associado à violência e à criminalidade 

urbanas. Aspecto que culmina no atual estágio de insegurança e medo vivido pela 

sociedade brasileira, de forma a interferir nas relações sociais e políticas, redundando 

em um autoritarismo que degrada a sociabilidade e promove o enfraquecimento da 

cidadania. Nas palavras da autora:  

 

A redemocratização que se completou em 1985, após longo tempo de ditadura 

militar, seguiu o tradicional roteiro de mudança política da história brasileira, 

qual seja, o de mudar substancialmente as estruturas políticas sem, contudo, 

romper as relações de poder ou de dominação política da elite dirigente [...]. 

Constatamos que essa elite fez uso político-ideológico da violência, fazendo 

com que o cidadão passasse a aceitar um controle mais ostensivo temendo não 

mais o Estado opressor, mas, sim, o marginal, o bandido. (PASTANA, 2005, p.74) 

 

Feita a observação acima, Pastana ainda faz um paralelo sobre a questão do 

medo no caso brasileiro pós-abertura política e outros contextos. Por exemplo, o medo 

“superdimensionado” dos americanos. Naquele contexto, alguns agentes sociais e 

organizações “manipulam percepções e lucram com as ansiedades americanas, como 

políticos que vencem eleições aumentando as preocupações com o crime e o uso de 

drogas” (GLASSNER apud PASTANA, 2005, p.73). Pastana também aborda o “sentimento 

de insegurança que se multiplica na França” e destaca que outro sociólogo “percebeu 

que o uso da violência e o próprio sentimento de insegurança, suas representações e 

seus preconceitos, reafirmam exclusões e segregações” (WIEVIORKA apud PASTANA, 

2005, p. 74).  

A partir de sua pesquisa, pude constatar algumas semelhanças com as 

informações publicadas pelo Correio, qual seja, que a publicação de imagens do mundo 
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do crime e da violência inclui criminosos profissionais, como, por exemplo, as quadrilhas 

de roubo de cargas e máfia de combustíveis, entre outros. Apesar disso, as imagens 

publicadas estão ligadas predominantemente “àqueles delitos praticados pelas classes 

populares. As práticas criminosas das elites – como a corrupção, os golpes financeiros, 

a evasão fiscal – não são percebidos como ameaças evidentes” (PASTANA, 2005, p.76). 

Além disso, alguns conceitos utilizados por ela se encaixam no caso da cidade de 

Uberlândia, como é o caso da “arquitetura do medo”: grades, condomínios fechados, 

shoppings, câmeras e outras tantas formas de controle e separações” (PASTANA, 2005, 

p.77), mais uma série de mecanismos de defesa privada. Fenômeno que redunda em 

uma “cultura do medo” – valorização da desigualdade e da separação e que propicia um 

espaço público não democrático. Por trás dessa arquitetura e dessa cultura não é difícil 

localizar o que chamei, a partir de Foucault, de uma pujante “indústria da segurança” 

que se beneficia do medo e fomenta uma economia também do medo. Assim, se em 

Uberlândia predomina um imaginário ufanista voltado para São Paulo, pode-se dizer que 

também nesta cidade “as altas taxas de violência e de crime apresentadas pela imprensa 

[...] servem para manter vivo o medo do crime como uma ameaça que vem das classes 

populares, as “classes perigosas”, aliás, a “maioria das vítimas”. (PASTANA, 2005, p.77-

78). 

Porém, a insegurança é uma moeda de troca quando políticos sobem seus 

palanques dando ênfase à questão da segurança pública de forma alarmista e trazendo 

propostas que ficam na retórica restrita das eleições. Suas promessas servem como 

termômetro para aumentar suas popularidades ao pregarem um “combate violento ao 

crime”, afastando “o olhar da multidão para os seus reais problemas”. Sendo assim, 

ainda Pastana argumenta que “o medo surge de uma utilização político-ideológica da 

insegurança, e se solidifica em um ambiente de desorganização social, alienação e 

isolamento” (PASTANA, 2005, p.81). 
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2.5  A violência simbólica e o direito à cidade 

 

O caderno “Segurança” constrói um outro quebra-cabeças com imagens e 

notícias referentes ao mundo do crime e da violência de forma quantitativista, não 

condizentes com a publicidade promovida pelo jornal sobre a cidade no dia de seu 

aniversário. Pode-se dizer que são várias as “dobras” a partir das quais se pode abordar 

a violência simbólica. Entre essas várias dobras, aparecem outras narrativas referentes 

às questões de cunho social. Uma delas refere-se à associação de imagens dos 

trabalhadores sem-terra ao mundo do crime e da violência. Ela é mais “encapsulada”, 

ou seja, composta por apenas duas notícias, publicadas nos dias 22 de fevereiro e 22 de 

maio de 2002. Apesar de suas lutas por décadas, esse grupo geralmente aparece no 

Correio quando ocorre alguma situação de conflito e tensão pela terra. Contudo, tem 

suas imagens invisibilizadas na imprensa ao longo de sua história. Uma invisibilidade que 

bem pode ser relacionada ao “silenciamento” como ato “político”. Pode-se defender 

também a construção de uma memória de forma negativa relacionada à forma como a 

notícia é construída.  

Em uma dessas reportagens, um grupo de sete crianças apresenta uma bandeira 

vermelha onde se pode ler “MLST – Movimento de Libertação dos Sem-Terra” e, na 

legenda, “os sem-terra do MLST estão acampados na estrada”146. O jornal informa que 

o grupo, “cerca de 70 pessoas” do Movimento de Libertação dos Sem-Terra de Luta 

(MLST de Luta), “invadiu” a fazenda São Domingos e, depois, “acampou” às margens de 

uma estrada vicinal próxima à BR 365, em Uberlândia, como forma de fazer “pressão” e 

aguardar até que o Incra terminasse o processo de desapropriação e decretasse a 

“imissão de posse”. A reportagem ainda informa que a propriedade era considerada 

“improdutiva” e, por isso, “de interesse social para fim de reforma agrária”. Além disso, 

o jornal ainda informa que o grupo é formado por pessoas oriundas da fazenda Tangará, 

que não comportaria mais o número de famílias.  

A outra notícia dessa narrativa traz informações sobre o processo de 

desapropriação da fazenda Tangará147, situada a 39 quilômetros da região central de 

                                                            
146 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 22 fevereiro 2002, p. B4. 
147 Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 22 maio 2002, p. B4. 
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2.5.a. Fonte: Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 22 fevereiro de 2002, p. B4. 
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2.5.b. Fonte: Arquivo Público de Uberlândia, JCU, 22 de fevereiro de 2002, caderno Segurança, p. B4. 
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Uberlândia. Conforme notícias fornecidas pelo jornal, o processo tem suas origens na 

década de 1980, quando uma dissidência do MLST reivindicou a posse dessa fazenda 

por considerá-la improdutiva. O processo passou da esfera estadual à federal e, depois 

de 22 anos, a fazenda foi desapropriada e entregue ao MLST de Luta. Ainda de acordo 

com informações trazidas pelo jornal, o processo de desapropriação não é um processo 

de tomada de propriedades, mas um processo de compra da propriedade com a 

finalidade social, uma vez que o Estado, de acordo com a reportagem, indeniza seus 

proprietários. O que confirma a compra é o fato de que para proceder a indenização aos 

proprietários da fazenda, João Batista, coordenador do MLST, explicou que o valor de 

13 milhões seria dividido em uma parte em dinheiro, para cobrir as benfeitorias, e as 

outras em Títulos da Dívida Agrária (TDA). 

Pode-se perceber nessas notícias o caráter de violência simbólica quanto à 

burocracia que essas pessoas são submetidas. Além disso, a “associação” da imagem 

desse grupo ao mundo do crime e da violência é reforçada quando no alto da página 

(figura b), ao lado direito, o grupo de sem-terra é apresentado através de uma 

fotografia, de forma genérica e distanciada, ao aguardar na entrada da fazenda. Eles não 

são re(a)presentados como trabalhadores em seus afazeres diários, conforme se pode 

perceber no segundo plano da primeira imagem dessa narrativa (figura a). Eles são 

apresentados como pessoas ociosas. A foto foi feita à distância, enfatizando o caráter 

de distanciamento do fotojornalista, da imprensa e do leitor. Essa forma de produzir 

imagem à distância e de forma genérica diminui a empatia do leitor para com as 

realidades daqueles sujeitos, uma vez que retrata a todos sem identificá-los em suas 

singularidades. Além disso, o distanciamento pode colaborar na produção do medo do 

leitor com relação a esse grupo. No momento da reportagem, a equipe não teria sido 

convidada a conhecer suas condições de vida? Ou a imprensa não foi convidada por 

existir uma desconfiança dos sem-terra com relação ao trabalho desse veículo de 

comunicação? Haveria uma produção inconsciente e coletiva em que eles foram 

simplesmente chamados para “sair” na foto como se fossem um “bando” e o 

posicionamento do grupo – do “bando” – na porteira reforçaria essa ideia? A porteira 

seria o “limite” entre a propriedade e o “fora”. A porteira é, também, a entrada para o 

curral. Além disso, as pessoas da foto nos instigam a refletir sobre a cor da pele da cidade 

do “futuro”, que se pode definir como sarará: uma mistura de negro e branco, com 
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cabelos encaracolados, em contraposição à cor de pele predominante nas áreas 

centrais. As crianças enfatizam os futuros moradores que irão habitar a cidade de 

“amanhã”. 

Se, por um lado, conforme Rouillé (2009), militares e governantes compreendem 

a necessidade estratégica de controlar a difusão de imagens de conflitos armados e de 

não oferecer o campo de batalha ao livre olhar das câmeras, a censura ou silenciamento 

das imagens é feita ainda quando jornalistas são conduzidos de forma “segura” ao front, 

quer seja em conflitos entre países diversos, quer seja em conflitos urbanos envolvendo 

questões de ordem social. A partir de Rouillé (2009), pode-se dizer que se uma 

característica do jornalismo contemporâneo é que a produção e a difusão de imagens é 

realizada por militares com uma função estratégica de tornar a guerra abstrata e 

aceitável, em uma nova ordem de informação que fecha o mundo para a imagem 

técnica, mobilizando o corpo do (foto)jornalista e o tornando um mero contemplador 

de cenas pré-estabelecidas. Não é menos verdade que o fechamento e o controle da 

produção de imagens é uma característica marcante no trabalho da imprensa em suas 

relações com os dispositivos de segurança presentes nas cidades também. Porém, as 

questões não são tão difíceis de serem percebidas quando se fala de questões sociais. O 

que me ocorre é que em um modo de produção capitalista, a produção da notícia, tanto 

por parte da imprensa quanto por parte dos dispositivos de poder, segue uma lógica 

predominantemente “econômica”. Abordadas em seus aspectos sociais, as notícias 

poderiam contribuir para que o leitor conhecesse melhor esse tipo de realidade, 

desenvolvendo, talvez, empatia para com a “dor dos outros” (SONTAG, 2002)148. 

Quando se fala de fotografia, se refletirmos a partir da “filosofia do detalhe” 

predominante no final do século XIX, pode-se dizer que, de certo modo, esses sujeitos 

merecem ser representados pelo viés do “detalhe”. Não nos moldes de Bertillon, mas 

                                                            
148 Joly (1996) nos proporciona um breve retorno à definição de imagem através das pinturas rupestres 
encontradas nas cavernas de Lascaux, na França, como precursoras da oralidade: o processo de “narrar” 
a captura da caça lá fora àqueles que ficaram na caverna foi feito através da fabricação de desenhos-
pinturas acompanhados de grunhidos. Mais tarde, essas “narrativas visuais” foram sistematizadas em 
desenhos-escritas cuneiformes, redundando, depois, na escrita. Desde a caverna, a criação de imagens já 
se constituía como um ato de comunicação daquele que ia à caça (o real, lá fora) àquele que ficava na 
caverna (o imaginário). Em sua essência, a imagem é um “ser” entre o natural e o fabricado, um objeto 
segundo com relação a um outro, entre o visível e invisível. Mas uma outra origem da palavra também 
pode ser encontrada na “imago”, do Latim, máscara mortuária do rei ou o seu boneco fabricado para 
substituí-lo, na Antiguidade romana. 
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de sua “descrição densa”, ou seja, não um detalhe que os incrimine, mas um detalhe 

que os humanize. Pode-se contrapor a esse tipo de narrativa distanciada uma descrição 

que mostre suas particularidades e suas histórias de migrantes, que têm direito à 

propriedade e à moradia previstos pela Constituição. Se refletirmos a partir da ciência 

do século XX, esses sujeitos poderiam ser observados de forma “qualitativa”, tendo em 

vista que o objetivo perseguido em minha pesquisa é o de desviar a atenção do 

estereótipo da violência e refletir o “detalhe”. A associação da imagem desse grupo de 

sem-terra ao caderno “Segurança”, onde são publicadas notícias do mundo do crime e 

da violência, pode transformar uma notícia de caráter social em crime. Isto é, pode 

criminalizar uma luta legítima pelo direito à terra. A forma como essa notícia é 

construída – interposição de uma imagem dentro de uma narrativa sobre o crime – um 

fotograma a cada 24 quadros por segundo – pode reforçar a criminalização desses 

sujeitos.  

A associação de imagens de forma a criminalizar os sem-terra é reforçada ainda 

através dos textos que estão colocados lado a lado com suas imagens. Na mesma página, 

a segunda imagem desta reportagem é a do coordenador do MLST de Luta, João Batista, 

fotografado certamente no momento em que concedia entrevista. O recorte nos remete 

ao retrato de “identidade” 3 x 4, porém, nem perfil, nem frente, de certo modo, 

denunciando o caráter híbrido da imagem, entre panóptica e comunicacional. Seu rosto 

levemente na sombra sugere dubiedade sobre ele. Sua camisa destoa de um sujeito que 

aparece em segundo plano de sua foto, sem camisa. Este, do segundo plano, de forma 

subliminar, deve fazer parte do “bando” de “descamisados”. A camisa reforça a inclusão 

de João Batista em uma determinada “ordem” por ser o “porta-voz” do grupo. Seus 

óculos permitem conotar que ele tem um olhar mais aguçado que o grupo que ele 

representa.  

Além de estar associada/representada no caderno “Segurança” (crime e 

violência), a imagem de João Batista aparece associada também a duas sequências de 

caracteres ou legendas informativas. Uma delas, em caracteres menores, informa quem 

é o sujeito e seu cargo: “O coordenador do MLST de Luta, João Batista”. Porém, abaixo, 

uma outra legenda permite associá-lo às notícias desse caderno, “Criminosos fazem 

sequestro relâmpago” e, ainda, ao lado, outras legendas informam: “vítima relata drama 

que viveu anteontem”. A forma como é noticiada, compõem o que Orlandi (2007) chama 
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de “mecanismo” de criminalização e ao mesmo tempo “silenciamento” do movimento 

sem-terra. A partir de Agamben (2007) pode-se dizer que esse grupo de trabalhadores 

sem-terra, vivendo de forma cambiante e distante da cidade da luz, do asfalto e da água 

tratada, colocada em cena pela fotografia, poderia ser classificado a partir do conceito 

de “Estado de exceção”? Eles comporiam, nesse sentido, um “bando” ou “bandos”. 

Uma informação sobre outro acampamento de trabalhadores sem-terra citado 

na reportagem sobre a fazenda Tangará serve para ampliar as reflexões sobre a questão 

da terra. Em 2002, esse grupo estava instalado a uns 20 quilômetros da área central de 

Uberlândia, nas proximidades da extinta Coalbra, empresa que deveria produzir álcool 

no período dos governos Geisel-Figueiredo, mas que faliu. No momento de produção 

dessa foto, os trabalhadores aguardavam decisão judicial de desapropriação daquela 

área considerada improdutiva àquela época. O jornalista Ivan Santos, em reportagem 

publicada on-line149 com data referente a 4 de janeiro de 2012, define a Coalbra, Coque 

e Álcool de Madeira S.A., empresa de economia mista vinculada ao Ministério da 

Agricultura, como “uma das mais audaciosas picaretagens financiadas com dinheiro 

público no Brasil” e que “o produto reforçaria a política montada no Governo do general 

Ernesto Geisel – herdada pelo presidente Figueiredo – para transformar o Brasil numa 

potência energética”. Ele informa também que Sérgio Mota, presidente da Coalbra, 

“aplicou a maior parte do dinheiro da empresa no mercado financeiro”, redundando em 

um “rombo de US$ 250 milhões”, deixando “ainda hoje [...] vestígios da Coalbra”. Como 

se vê, um outro exemplo de rombo causado pela classe dirigente que afeta a todos os 

moradores das cidades obrigando-os a migrarem de área. Porém, à realidade dos 

movimentos de trabalhadores sem-terra vem se somar à realidade de trabalhadores 

sem teto, que exercem outro tipo de pressão para terem suas reivindicações atendidas. 

A partir das narrativas sobre esse grupo presentes na imprensa pode-ser refletir 

de forma comparativa sobre as correntes migratórias que compõem imagens e a 

realidade de cidades e países que estão em guerra. Dependendo do poder de fogo, do 

                                                            
149 Disponível em: <http://www.correiodeuberlandia.com.br/colunas/ivansantos/picaretagem-
sofisticada/>. Acesso em 6 de junho de 2018. 
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2.5.c. Fonte: Paulo Soares Augusto, acampamento Coalbra, 2005. 
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domínio da tecnologia, a guerra é feita no território do inimigo, e pode também ser 

simbólica. A guerra feita no território do “Outro” visa preservar a área daquele que se 

lança na batalha. Porém, a guerra não destrói apenas o território do “Outro”. Com seus 

países devastados, pessoas das mais diversas cores e etnias fogem da fome e da falta de 

outros recursos para viver. Quando deixam seus países de origem, essas pessoas são 

submetidas a todos os tipos de violência que compõem também o simbólico. Isto é, além 

de suas casas e famílias, elas deixam para trás também suas histórias, suas culturas e 

suas memórias para ingressar, quando conseguem, em um outro local, que é 

determinado por disputas de todos os tipos e (des)ordens, para lutarem pela 

manutenção primária de suas vidas. A luta se estende, em muitos casos, entre a 

população que já se encontra instalada no território e os novos grupos de “refugiados” 

tectônicos. 

A realidade das correntes migratórias internas brasileiras pode ser refletida a 

partir dessa lógica de guerra. No Brasil, as correntes migratórias foram bastante intensas 

durante o período da ditatura civil militar (1964 e 1985). Esse período pode ser 

caracterizado, para uma parcela da população, pela miséria social e econômica. 

Fragilizadas, essas pessoas são submetidas a todo tipo de exploração. Por exemplo, no 

período da última ditadura foi gestado um modelo de desenvolvimento baseado em 

cidades-pólo (SOARES, 1988), implementado de forma a concentrar recursos ou 

estruturas em algumas cidades brasileiras em detrimento de todas as outras cidades do 

país. Foi a partir desse modelo de desenvolvimento que a cidade de Uberlândia foi 

escolhida para a passagem estratégica das BRs 050, 365, 452, 455 e 497. Foi devido ao 

apoio e a proximidade de lideranças locais do governo federal (SOARES, 1995; 

MACHADO, 1990) que nesse período da história a cidade foi escolhida para sediar, entre 

outras estruturas, a construção da Universidade Federal de Uberlândia. Esses dois 

exemplos servem para mostrar como é difícil falar desses diversos movimentos 

migratórios sem falar desse modelo de concentração de estrutura e privilégios ligados à 

concentração de poder da e na produção desta cidade obtidos via apoio à ditadura.  

Deste modo, quer seja por sua estrutura, quer seja pelos diversos serviços 

disponíveis, quer seja por seu índice de inclusão e desenvolvimento humano e social, se 

comparada à realidade das cidades brasileiras, Uberlândia pode ser considerada uma 

das melhores cidades para se viver atualmente. Porém, esses dados ufanistas, que bem 



134 
 

servem para atrair migrantes desde sempre e ainda hoje, também nos instiga a refletir 

sobre as diversas formas de exploração a que essa população de migrantes fragilizados 

e menos favorecida esteve e está submetida desde suas origens, ao ingressar em um 

meio que lhes é estranho e se submeter a diversas formas de exploração comuns em 

um país capitalista de terceiro mundo. Esses movimentos migratórios estão também 

sujeitos à insuficiência de políticas públicas efetivas e de longa duração, que possam 

incluir essa parcela da população.  

Para pensar essa “inclusão” seria necessário fazer um retorno a cada uma das 

questões sociais envolvidas – a história da infância, a história dos sem-terra, a história 

dos sem-teto, etc. – como se fossem “dobras” que se abrem ao infinito150. Porém, 

refletindo de forma genérica, não se pode abrir mão de considerar que a formação do 

país passa pelo loteamento dele em captanias, a distribuição de terra de forma 

privilegiada (BRANDÃO, 1989) e os diversos tipos de tomadas de terras por coronéis. 

Além disso, pensar também que a Lei de Terras (1850) legitimou esse loteamento do 

país e que ele está refletido não apenas nas áreas rurais, mas também nos “latifúndios 

urbanos” presentes no tecido dessa cidade.  

Dito isso, refletir sobre a inclusão desses migrantes requer também o 

reconhecimento de um conjunto de direitos previstos na Constituição de 1988, como 

direito à moradia, à terra, à cidade, ao trabalho e ao lazer, saúde e educação. Entretanto, 

um dos tipos de violência a que toda a população brasileira está sujeita não se refere 

somente a uma ou outra parcela da população. Se por um lado, como se pode perceber 

através das reportagens sobre os grupos de trabalhadores sem-terra, existem formas de 

violência simbólicas, como é o caso da burocracia, a longa espera, por outro lado, a 

corrupção é uma questão que acompanha a história da política brasileira de longa data. 

Fenômeno que implica o público e o privado, como se pode perceber através das 

reportagens sobre “desvios” de grandes somas de dinheiro nos casos do juiz Nicolau e 

da Coalbra. Nesses casos, são estabelecidas redes que se estendem e entrelaçam 

questões de ordem pública e privada na esfera federal. No caso da esfera municipal, da 

história local, um bom exemplo de violência simbólica pode ser observado quando se 

transpõe os muros estabelecidos pelas disciplinas, ou seja, quando se atua de forma 

                                                            
150 Por exemplo, as diversas teorias dos movimentos sociais apresentadas por GOHN (1997). 
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“nômade” (DELEUZE & GUATARRI, 2012) como, de certo modo, pude fazer ao refletir 

sobre tipos de violência que estão para além do que Dias (1996) chamou de “atos de 

violência”.  

Ao adentrar os muros da Geografia, pude refletir através de Soares (1988) a 

questão específica da ocupação do solo urbano e da moradia em Uberlândia, colocando 

a casa como objeto central a partir do qual se pode visualizar a formação de um grande 

mercado imobiliário perpassado por interesses privados na produção da cidade, de 

forma a materializar as desigualdades de classes e o processo de segregação 

socioespacial. Deste modo, o que interessa aos nossos propósitos é o momento de 

transformação de Uberlândia em cidade-pólo (1980/90) e o estabelecimento de redes 

urbanas151 ou estruturas de serviços dos mais variados e a construção dos mais diversos 

tipos de moradia de seus habitantes: conjuntos habitacionais, favelas, cortiços, casas 

autoconstruídas, mansões e condomínios de luxo materializados com a chegada de um 

novo modo de habitar a cidade através dos condomínios fechados. Apesar de não tratar 

o assunto pelo viés da violência, esta autora destaca que a crise habitacional, que ao 

longo da história afetou as classes média e baixa, fez da casa (e do espaço urbano) uma 

mercadoria proibitiva para as classes sociais de baixa renda152 com valor de consumo e 

de troca, num processo de acumulação concentrador e excludente. Ela também destaca 

fatores políticos, econômicos e sociais, que se entrelaçam e se evidenciam na produção 

da crise habitacional, tais como a migração causada ora pela procura de melhores 

oportunidades, ora pela fuga do campo, que se mecanizava, especialmente devido a 

maior oferta de trabalhos na cidade, que se industrializava. Nesse processo de 

transformação da população de predominantemente rural a urbana, a publicidade da 

cidade na região e em outros estados teve um papel decisivo na escolha dessa cidade 

para “habitar”.  

Neste ínterim, a violência pode ser percebida em seu viés simbólico através da 

atuação do poder público municipal que, em alguns momentos da história da cidade, 

desempenhava, de forma indireta, o papel de agente imobiliário. Com isso, explorava a 

                                                            
151 Conceito caro à Geografia, debatido durante o curso de mestrado na disciplina Cidades e Rede. Como 
exemplo de redes urbanas, podemos citar as várias rodovias que atravessam a cidade, as escolas e 
universidades, como rede de ensino. Também podemos citar as várias emissoras de TV, que formam uma 
rede de comunicações, etc. 
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venda de loteamentos e produzia grandes vazios urbanos, objetos de especulação 

imobiliária. Apesar de exclusão e segregação socioespacial não serem características 

exclusivas desta cidade e tampouco do tempo presente, Soares (1988, p.32), assim como 

outros pesquisadores que têm Uberlândia como tópico de pesquisa, analisa fontes 

oficiais sobre a história da cidade (o discurso dos memorialistas, documentos oficiais, a 

imprensa local) e argumenta que:  

 

[...] muito pouco foi escrito acerca desta cidade e que, quando isto 

ocorreu, os registros históricos foram feitos pela classe dominante, 

pelo seu discurso oficial, que desde os primórdios apresentam 

Uberlândia como “a cidade jardim”, a “cidade sem mendigos”, a 

“cidade sem crise”. (SOARES, 1988, p. 34)  

 

Como se depreende a partir de Soares, o aspecto de violência pode ser percebido 

também através do processo de estratificação em termos de classes sociais. Processo a 

partir do qual a população de baixa renda foi expulsa das áreas centrais, redundando 

também na destruição de suas estruturas sociais, sua cultura, sua religião, suas festas, 

enfim, sua identidade. 

Esse processo de destruição foi feito, de forma determinante, através da atuação 

de um novo agente de produção do espaço, ou seja, a empresa imobiliária (SOARES, 

1988, p.34). Agente que, de forma isolada ou coincidentemente ao poder público 

municipal, vai ser preponderante na determinação do espaço e, consequentemente, do 

modo de vida de seus habitantes. Ação que produziu o que pode ser considerado 

segregação socioespacial e exclusão.  

Este modo de produzir a cidade, que pode ser observado em processo já em 1925 

e fez escola através da atuação de prefeitos como Virgílio Galassi (1923-2008)153. Figura 

pública que loteou e vendeu uma de suas áreas distantes da cidade para a construção 

do bairro Luizote de Freitas, localizado distante da área central da cidade. Nesse caso, 

Soares (1988) destaca que as casas eram subproduzidas e superfaturadas. Essas 

negociações foram feitas de modo que se apoiava em uma rede e logística estabelecidas 

                                                            
153 Virgílio Galassi (1923-2008), prefeito de Uberlândia por quatro vezes (1970-1971; 1987-1991; 1988-
1992; 1997-2000), além de vereador (1963-1966) e deputado federal (1987-1992). 
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na relação entre os agentes públicos e privados. E as classes populares, carentes de 

moradias, se submetiam a esse tipo de exploração.  

Outro fator de exploração econômica que está relacionado à violência simbólica 

é o entrelaçamento do poder público ao privado para explorar as áreas intermediárias 

– os pousios154 – que se localizavam entre os bairros recém-construídos (distantes) e a 

cidade. Essas áreas vazias eram supervalorizadas quando as estruturas urbanas, pagas 

com o dinheiro público, atravessavam essas áreas. Em casos como esse, pode-se dizer 

que, para os políticos público-privados, era e ainda é um ótimo negócio construir casas 

para os pobres. Isto porque a entrega da casa própria é feita mediante a promoção de 

uma cerimônia de “entrega de chaves” (publicidade) devidamente anunciada e 

propagandeada na imprensa. O que agrega “capital” de todas as formas para as classes 

políticas e seus agentes econômicos. Sobre a cidade do presente, pode-se dizer também 

que a produção da moradia popular se tornou uma forma de agentes imobiliários 

emprestarem dinheiro para a população com pagamento de juros garantidos, além da 

garantia de poder retomar o imóvel em caso de inadimplência. Desse modo, refletindo 

sobre a luta pelo direito à moradia, não será demais “desviar” a atenção da imagem 

ufanista da cidade por um instante para procurar outros “detalhes” referentes à questão 

dos sem teto.  

 

2.6  Glória: uma narrativa visual sobre a cidade 

 

Em Identidade, Bauman (2005) aborda a “privatização da esfera pública” e 

classifica grupos como os sem-teto e os sem-terra por sua característica: “a ausência de 

identidade, a negação ou a abolição da identidade, do “rosto”, e pela exclusão “do 

espaço social em que as identidades são buscadas, escolhidas, construídas, avaliadas, 

confirmadas ou refutadas. Bauman cita Agamben para classificar esse “grupo 

heterogêneo de pessoas” como “’zoe’ (a vida puramente animal, com todas as 

ramificações reconhecidamente humanas podadas ou anuladas)” ou os “sem-Estado, os 

sans-papiers -, os desterritorializados num mundo de soberania territorialmente 

                                                            
154 Em pesquisa de mestrado concluída em 2009, abordei a questão referente aos pousios urbanos e 
produzi fotografias que retratavam esses diversos vazios urbanos. 
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assentada”. Outra característica apontada por ele é que eles também “têm negado o 

direito à presença física dentro de um território sob lei soberana, exceto em “não-

lugares” (BAUMAN, 2005, p.46). 

De Sordi (2017), assim como Soares (1988; 1995), também investiga, entre 

diversas fontes, documentos oficiais produzidos pelos cartórios locais e pelo jornal 

Correio para debater questões relativas ao direito à moradia e à cidade por um grupo 

misto de aproximadamente quatro mil famílias. Famílias provenientes de outras 

ocupações (sem-teto) e assentamentos (sem-terra) que ocuparam uma área pública 

conhecida como “Glória”155 em 2012. Entre as diversas questões abordadas por ela, 

interessa a esta pesquisa destacar dois tipos de discursos sobre esse grupo: por um lado, 

a produção de “imagens” negativas, tanto pela imprensa quanto pela população, em 

suas falas publicadas no jornal. Por outro lado, para além dessas imagens negativas 

presentes na imprensa, ela dá voz a esse grupo destacando seus depoimentos presentes 

em documentos investigados e através de seu trabalho de campo.  

De Sordi possibilitou-me entender que suas lutas vão para além da produção de 

imagens negativas sobre eles. Suas lutas também incluem o repúdio da instalação de 

sujeitos criminosos em seu meio, contra formas instituídas de documentos oficiais 

burocráticos, cheios de falhas, de imperfeições, duplicidades e dubiedades sobre a 

propriedade da área. Além disso, eles elegem um conjunto de valores que privilegia uma 

outra forma de solidariedade e uma outra temporalidade diferente da sociedade de 

consumidores. Sendo assim, pode-se dizer que é possível construir uma outra imagem 

desse grupo resgatando e privilegiando “detalhes” elencados por De Sordi. É com base 

nessas questões elencadas acima, mas também a partir de um pequeno contato que tive 

com esse grupo, que proponho uma outra imagem deles, de forma a seguir a sugestão 

de De Sordi, de dar-lhes “voz”.  

                                                            
155 O Glória é uma área pública de 65,94 hectares e com valor de alienação à União pela Universidade 
Federal de Uberlândia avaliado em R$30milhões. Ela foi ocupada em 2012 por um grupo oriundo de outra 
ocupação e do despejo de aproximadamente quatro mil famílias no ano de 2011. Essa área foi considerada 
pelos movimentos sociais organizados como o primeiro espaço em que houve a participação direta de 
movimentos sem–terra. Oficialmente nomeado bairro Elisson Prieto no dia 4 de novembro de 2012, em 
homenagem ao falecido professor do Instituto de Geografia da UFU Elisson Cesar Prieto, por seu apoio ao 
movimento de ocupação na área (DE SORDI, 2017, p.14). O processo de legalização e transferência da 
área para aquelas pessoas que ocuparam-na foi oficializado em 2017. 
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Em diálogo com John Berger, o fotógrafo Sebastião Salgado, que, entre outras 

coisas, também fotografou a realidade de trabalhadores sem-terra e sem-teto 

brasileiros, diz que em algumas ocasiões viu mais de 10 mil pessoas morrerem por dia 

em muitas ocasiões. Ele relata que suas fotos publicadas no seu último livro, Migrações, 

são um retrato da globalização. E Berger argumenta que a globalização “é uma visão de 

mundo” em que “uma em cada cinco pessoas no globo se beneficia” e que “quatro em 

cada cinco sofrem em diferentes graus essa nova e desnecessária pobreza”. Ele também 

argumenta que aqueles que se beneficiam desse sistema “fingem” que “nenhuma 

alternativa é possível” (BERGER, 2017, p.209). 

No caso desses refugiados tectônicos, suas lutas, quer seja contra os poderes 

estabelecidos e engessados nos cartórios, quer seja contra o poder público burocrático 

e seu extenso grupo de “funcionários” – neste capítulo, bem representados pela figura 

do “comandante” – não devem, conforme destacou Salgado, ser tratadas com 

“compaixão”, mas que gostaria que “as pessoas entendam que podemos ter uma 

solução” (BERGER, 207, p. 210). Salgado, no meu entendimento, tem o mérito de dar-

lhes “voz” ao propor um conjunto de imagens “positivas” em que eles aparecem, em 

muitas delas, “empreendendo” suas lutas. Lutas sem muitos “dispositivos” à disposição 

dessas pessoas que não “esperam acontecer”156. É isso que pude perceber na pesquisa 

de De Sordi e é isso que pude perceber também em alguns momentos de “captura” de 

suas imagens para o JCU. Nesse sentido que também público um conjunto de imagens 

desses trabalhadores, um “desvio” produzido conjuntamente com o trabalho do jornal. 

Para isso, busquei formular uma última reflexão me apropriando e ressignificando duas 

“falas” de Jacques Rancière157 em A autonomia das imagens e A partilha do sensível158. 

De forma a alinhavar as reflexões sobre as pesquisas de Soares, Machado e De 

Sordi, debatidas acima, pode-se dizer que a pesquisa de Soares (1998) sobre a cidade de 

Uberlândia é densa e bem documentada, porém, foi feita sob o rótulo da disciplina 

Geografia e ampliada no campo das Ciências Sociais em Soares (1995). Se considerarmos 

as diversas formas de escrita da história que surgem após a escola dos Annales, estas 

pesquisas podem ser definidas ainda como uma geografia histórica ou mesmo como 

                                                            
156 Geraldo Vandré / Pra não dizer que não falei das flores. 
157 “A autonomia das imagens” Disponível em: 
<https://www.youtube.com/watch?v=6OwVuF3zam0&t=2410s>. Acesso em: 10 dez. 2018.  
158 Rancière (2005). 
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uma história geográfica por abordar as diversas formas de apropriação do território por 

uma classe política que tem um papel determinante e dominante na produção da 

exclusão e da segregação socioespacial.  

Por exemplo, dos anos 1980 em diante, contrapõem-se e se alternam dois 

projetos políticos para a cidade. De um lado, o projeto de um grupo que propõe uma 

cidade ufanista baseada em grandes monumentos, como é o caso do estádio de futebol 

João Avelange, construído nos anos 1980, para poucos privilegiados da classe média. 

Por outro lado, outro grupo, se utilizando de um mesmo montante de dinheiro para 

construir o estádio em questão, propõe microações que resultam em, por exemplo, 

diversos postos de saúde e creches nas periferias da cidade. De um lado, o ufanismo 

grandiloquente produz um imaginário da cidade que pretende ser a capital do Triângulo 

Mineiro. De outro, a cidade social, composta por pequenas ações que chegariam aos 

mais diversos cidadãos, às mais diversas classes sociais. Porém, a partir da pesquisa de 

Soares é possível tecer críticas não apenas à política, mas aos sujeitos sociais políticos e 

compreender vários outros aspectos da cidade, como por exemplo, sua arquitetura e a 

constante substituição do “velho” pelo “novo”. 

É possível relacionar as pesquisas de Soares à de Machado (1990) para 

compreender melhor a disciplinarização da pobreza, ou seja, o confinamento de classes 

menos favorecidas nas periferias da cidade e suas dificuldades. Essas classes que 

habitam áreas distantes da cidade têm vários problemas quando se refere a utilização 

da estrutura urbana e serviços. Por exemplo, para acessar hospitais, bancos e mesmo 

seus trabalhos, levam muitas horas para ir e retornar de transporte coletivo lotado e 

caro, uma imagem que se repete na cidade do presente (2019).  

Se a violência simbólica pode ser debatida através de questões levantadas por 

Soares e Machado, ela pode ser definida também pelo que Kowarick (2000) chamam de 

“espoliação urbana”, ou seja, as apropriações que  ocorreriam toda vez que interesses 

privados, políticos e ou econômicos, prevalecessem sobre os interesses da coletividade 

dos cidadãos, como é o caso da externalização e sociabilização de custos sociais; o 

silenciamento da memória coletiva através da eliminação de “complicadores” dos 

movimentos sociais; a má qualidade de estrutura e serviços urbanos disponibilizados 

para a população, etc. (KOWARICK, 2000, apud, AUGUSTO, 2009, p. 55) 
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Moreira (1991) também aborda os assuntos tratados por Soares (1998) e Kowarick 

(2000) ao dizer que, no caso específico da cidade de Uberlândia, a  espoliação urbana 

seria feita, através de uma urbanização excludente, segregativa e concentradora, 

marcada pela displicência e omissão do Estado e dos poderes públicos em geral em 

relação aos processos de controle do uso, parcelamento e apropriação do solo urbano, 

deixando a construção e constituição das cidades ao “livre” jogo de mercado imobiliário 

que ocorreu no país, assim como em Uberlândia  nas décadas que vão de 1970 a 1990. 

Nesta cidade, o “livre” jogo do mercado imobiliário inclui a vinculação orgânica entre 

gestores do município e o capital imobiliário, como é o caso do ex-prefeito Virgílio 

Galassi, que controlava o mercado de terra em vários locais da cidade, inclusive no 

bairro Patrimônio. (MOREIRA, 1991, apud AUGUSTO, 2005, p. 129). É no sentido de se 

destacar as questões acima que De Sordi (2017) se empenha em dar voz aos moradores 

de ocupações como a do Glória, transformada em bairro – bairro Elisson Prieto – através 

das lutas de seus moradores. 
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2.6.a. Morador do bairro Elisson Prieto. Foto: Paulo Soares Augusto, 2011. 
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2.6.b. Moradora do bairro Elisson Prieto. Foto: Paulo Soares Augusto, 2011. 
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2.6.c. Moradores do bairro Elisson Prieto. Foto: Paulo Soares Augusto, 2011.  
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2.6.d. Moradores do bairro Elisson Prieto. Foto: Paulo Soares Augusto, 2011. 
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2.6.e. Moradores do bairro Elisson Prieto. Foto: Paulo Soares Augusto, 2011.  
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2.6.f. Moradores do bairro Elisson Prieto. Foto: Paulo Soares Augusto, 2011.  
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Pode ser que o que Bauman (2008) chamou de “sociedade de consumidores” 

esteja ligado ao que Rancière definiu como sendo uma época em que “tudo foi 

transformado em imagens”, e na qual todos foram transformados em “espectadores 

impotentes”. Pode ser que tenhamos chegado ao “fim ou morte das imagens” e da arte 

(DANTO, 2006). Se assim for, quais sentidos teriam ainda hoje estas imagens?  

Se posso refletir a partir de Rancière, imagens não são simples cópias de um 

original – o “isso foi” barthesiano –, mas são como que “operações” que têm um caráter 

de “pensatividade”, ou seja, elas têm “capacidade de autonomia em relação às 

operações de construções de significados” (RANCIÈRE, 2011)159 que elas subsistem. No 

sentido de Rancière, imagens são uma espécie de “partilha do sensível” que, partindo 

do senso comum, estabelecem uma relação entre “sentido e sentidos” para além do 

“senso comum dominante”. Imagens são formas de produzir dissensos, e o dissenso, 

para Rancière, “está no âmago daquilo a que se chama arte”. Todavia, não o regime 

“estético” da arte, mas uma “alteração” que oscilaria entre dois polos, entre a 

“performance” própria da tradição moderna da arte e a imagem voltada para “si 

própria”. Nesse sentido, as imagens apresentadas não pretendem ilustrar o texto ou 

mesmo se opor a ele. Elas são, como diria Rancière, “formas sensíveis” que pretendem 

ter uma outra textura que não a das palavras. 

Ao lançar mão da montagem para apresentar essas fotos, proponho um 

“dispositivo” para, em um primeiro momento, suprimir a autonomia da imagem única 

em proveito do “todo”, assim como fez Vertov em O homem com uma câmera. Ao 

propor um “dispositivo” e, de certo modo, suprimir a imagem única – cada um dos rostos 

– desejo, ainda, que o rosto persista, como se fosse punctum. Deste modo, à 

homogeneidade construída com a imagem única vem se somar à imagem heteróclita: “a 

operação de montagem faz com que tudo se torne equivalente”. A equivalência parece 

ser um valor caro a esse grupo de trabalhadores. Nessas imagens, “os gestos são todas 

absorvidos por um simbolismo da montagem, mas os rostos resistem” (RANCIÈRE, 2011) 

de forma a restituir a individualidade e a singularidade de cada sujeito. Seus corpos não 

performam como se fossem máquinas. Seus olhares são singulares. Seus rostos se 

                                                            
159 A Autonomia das Imagens. Comunicação de Jacques Rancière, nomeada "A autonomia das Imagens", 
foi proferida em 14 de março de 2011 no Culturgest, em Lisboa. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=6OwVuF3zam0>. Acesso em: 13 dez. 2018. 
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exprimem de forma única. Não são rostos maquiados e maquínicos. Neles persiste um 

“princípio anti-teatral”. Eles não compõem uma tipografia de algum tipo social, como as 

fotos de August Sander pretenderam compor o tipo alemão.  

Por outro lado, com essas imagens, não pretendi compor com algum dispositivo 

panóptico. Porém, pode ocorrer que delas alguém se aproprie para estabelecer algum 

controle e extermínio, próprios de uma tanatopolítica (AGAMBEN, 2002), ou seja, o 

poder autorizado para matar esses sujeitos, como ocorreu aos comunados de Paris. Para 

que eles não sejam julgados pela superfície, quero registrar, como testemunha ocular, 

que essas pessoas foram fotografadas em um momento em que estavam reunidas e 

debatendo suas estratégias de resistência, seus modos de organização, suas divisões de 

tarefas, entre outras questões. Enfim, lutando por seus direitos. Sendo assim, acredito 

que elas assinalam uma “descontinuidade”, no sentido de Rancière, já que muitas delas 

aparecem sorrindo ou com uma expressão que denote leveza.  

Durante um longo período da história da fotografia, ela foi acusada de capturar 

as imagens mecanicamente “sem fazer arte”, diria Rancière, para assinalar essa 

“descontinuidade”, que também pode existir entre o discurso ou o texto escrito e as 

imagens (fotográficas). Em sua fala: 

 

É este aparelho que, enfim, podemos dizer que está destinado, por excelência, 

a valorizar o novo objeto da arte, nomeadamente o corpo, um qualquer corpo, 

sem qualidades particulares, que não traz escrito em si o que é e nem o que 

consegue. Este corpo faz, de certa forma, de interface entre o mundo da arte e 

o mundo ordinário. E fá-lo porque faz de interface entre o mundo das 

significações sociais e o das capacidades indeterminadas através das quais os 

corpos lhes escapam. (RANCIÈRE, 2011, Comunicação nomeada "A Autonomia 

das Imagens", proferida em 14 de março de 2011 no Culturgest, em Lisboa) 

 

Pode-se dizer, refletindo ainda com Rancière, que essas imagens também 

compõem um “desvio” uma vez que muitas dessas pessoas nos olham nos olhos (da 

câmera) e sorriem. Estas imagens testemunham a injustiça social não por exibiram, 

necessariamente, estigmas do sofrimento, mas por mostrar a capacidade infinita que 

possuem esses trabalhadores em se adaptar, em esperar por justiça.  
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Antes de abordar minha produção “autoral” de imagens em delegacias, quis 

antes abordar as violências representadas no Jornal e a associação das imagens de 

trabalhadores sem-terra e sem-teto como formas de “assédio moral” e a violência que 

compõem a cultura brasileira. Mesmo que discretas, essas associações constituem, 

acredito, formas de “humilhação política”. Tema abordado por Ansart (2005), tal como 

se vê abaixo: 

[...] uma situação particular na qual se opõem, em uma relação desigual, um 

ator (individual ou coletivo) que exerce uma influência e, do outro lado, um 

agente que sofre essa influência [...]. [Esse] sujeito (individual ou coletivo) fere, 

ultraja uma vítima sem que seja possível uma reciprocidade. A ausência de 

reciprocidade é aqui essencial. Uma humilhação provisória, um comentário 

injurioso, uma ameaça podem ser reparados por uma resposta à altura da 

agressão recebida, no caso de existir uma resposta possível. Mas a humilhação 

não reparada é essencialmente desigual e, com frequência durável; o domínio 

é exercido em proveito do ator e em detrimento da vítima [...] 

[...] a humilhação é um sofrimento. Ser humilhado é ser atacado em sua 

interioridade, ferido em seu amor próprio, desvalorizado em sua auto-imagem, 

é não ser respeitado. O humilhado se vê e se sente diminuído, espoliado de sua 

autonomia, na impossibilidade de elaborar uma resposta, atingido em seu 

orgulho e identidade, dilacerado entre a imagem que faz de si e a imagem 

desvalorizada e difamante que os outros lhe infligem. O povo vencido e 

dominado é degradado em seu orgulho coletivo. Degradado em seu ser e em 

sua vontade. O indivíduo humilhado se sente como tendo sua afirmação vital 

negada, rejeitada, destruída, se sente excluído da relação de reciprocidade, 

experimentando vergonha de si mesmo. Por outro lado, seu sofrimento 

aumenta ao sentir que o outro, o agente ativo de sua humilhação, não percebe 

sua dor ou tem satisfação com ela. (ANSART, 2005 p. 15-30) 

 

Na contramão da humilhação tratada por Ansart acima, ao apresentar essas 

pessoas através de um “dispositivo” ou uma “montagem”, pretendi, de certo modo, 

mostrá-las em suas singularidades. Procurei reforçar suas individualidades optando pelo 

recorte de seus rostos em close e no modo “panorama” de forma a enfatizar suas 

expressões faciais e para que eles fossem vistos, em sua maioria, como “paisagens” e 

sem maquiagem. Desse modo, procurei contrapor seus rostos ao retrato panóptico de 

identidade 3 x 4. Este, com sua visão muito frontal, o recorte vertical e a expressão 
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sisuda, características comuns na Bertillonagem. Considerei que a imagem fotográfica 

panóptica está relacionada a uma forma de poder e domínio simbólicos sobre o corpo 

do “Outro” e à violência que se estabelece sobre esses corpos.  

Por outro lado, procurei, através da escrita, relacionar o poder do Estado160 ao 

poder desses grupos que compõem uma questão social. Sobre o poder do Estado, 

Bourdieu (1989) defende que os interesses particulares dos políticos estariam 

submetidos a um mercado político que investe naqueles que nele investem, numa lógica 

de acumulação de clientela interna e externa. No “Estado de mercado”, os excluídos do 

jogo político não veriam nele interesse, o que redundaria em um “apolitismo de 

consumidores”, o que pode não se aplicar aos grupos de sem-teto e sem-terra, por 

serem sujeitos ativos que constroem suas realidades sem esperar pelo Estado ou mesmo 

“contra” o Estado. 

Por ouro lado, o Estado de mercado é caracterizado através da lógica das 

relações de produção capitalista no interior da política. Um modus operandi político que 

confunde o público (o político em sua condição de representante) com o privado (o 

político que se vale de sua condição pública para conseguir privilégios privados sobre a 

coisa pública). Nesse jogo, o que impera na estrutura política é a concorrência, a luta 

pelo poder e pelos espaços de forma predatória. Os “clientes” têm poder e 

representatividade de acordo com suas posições ocupadas na esfera política partidária.  

Para complementar esse modelo de lógica, temos, na esfera política, a 

sobreposição de uma biopolítica – o cálculo que o poder faz sobre a vida ou a 

administração de corpos dóceis – com a tanatopolítica – o cálculo que o poder faz sobre 

a morte, ou seja, captura, sujeição e morte de corpos pelos aparelhos (AGAMBEN, 2009). 

A sociedade de consumo brasileira pode ter algumas semelhanças com o Estado de 

mercado, proposto por Beck (1992), em que a população deve assumir sua 

autoprodução e controle sobre o próprio corpo. É nesse sentido que este autor parece 

concordar com Foucault (2008) quando argumenta que uma sociedade de segurança é 

                                                            
160 A passagem de um Estado Território a um Estado Moderno foi feita mediante a produção de uma 
biopolítica que pudesse organizar e administrar os corpos de forma a torná-los “dóceis”. As mudanças de 
funções e atribuições pelas quais passam os Estados ocorrem paralelamente ao desenvolvimento da 
opinião pública e de um jornalismo fortemente atrelado ao capitalismo. No Brasil, sem-teto e sem-terra 
compõem uma questão social, ao mesmo tempo que formam um grupo sujeito a uma “tanatopolítica”, 
ou seja, vítimas do poder autorizado para matar, ou seja, vidas nuas (AGAMBEN, 2002).  
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caracterizada, entre outras coisas, quando a violência é naturalizada e que o que se 

pretende não é mais acabar com a violência, mas instrumentalizá-la como força 

“produtiva”. O que acredito estar relacionado ao desenvolvimento de uma “indústria da 

segurança” com seus representantes na esfera do Estado. 

Porém, no caso dos grupos de sem-teto e sem-terra, a violência pode ter um 

aspecto positivo. De forma a refletir e comparar o poder do Estado ao poder desses 

grupos sociais, pode-se dizer, com Arendt (1994), sobre esses grupos, que seu poder 

corresponde “à habilidade humana não apenas para agir, mas para agir em conjunto”. 

No entendimento desta filósofa, o poder nunca seria propriedade de um indivíduo, mas 

pertenceria a um grupo e permaneceria em existência apenas na medida em que o 

grupo conserva-se unido. São estas características que pude perceber sobre esses 

grupos através das falas de De Sordi e de minhas idas a campo quando fotojornalista.  

Por outro lado, se a violência distingue-se de outros conceitos como força e vigor, 

destacados por Arendt, por seu caráter instrumental, pode-se considerar que sua fala 

refere-se ao Estado quando ela afirma que a violência não é manifestação de poder, mas 

a sua negação. Nesse sentido, violência e poder seriam termos opostos, uma vez que a 

afirmação da violência (do Estado) significaria a ausência do poder, ou seja, a 

desintegração do poder ensejaria a violência destrutiva dele.  

A violência construtiva pode ser percebida através (ou nas) das lutas e 

manifestações de reações ou resistências civis exercidas através da desobediência 

manifesta em movimentos sociais (em prol do coletivo, da diferença, da inclusão, da 

negação da exploração predatória do homem pelo homem). Enquanto que a violência 

destrutiva poderia ser percebida através do estabelecimento de burocratização da vida, 

da imposição de leis e do controle dos sujeitos e de sua transformação em meros 

consumidores. Assim eles são dessubjetivados.  

De modo a finalizar essas reflexões, se a ciência deve ser laica, não é verdade que 

ela não possa refletir sobre a religião ou mesmo à partir dela como figuras de linguagem 

para ampliar a sua compressão, para explicar os seus objetos. Sendo assim, se a atual 

conjuntura brasileira tem suas origens em um “mercado de consumidores” (BAUMAN, 

2008) mesmo antes dos anos 2002, essa sociedade pode ser definida, ainda, de forma 

polarizada, por dois subgrupos: de um lado, um grupo de consumidores que tem uma 

relação muito próxima com a igreja. Pode-se destarcar uma parcela, de umas poucas 
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minorias religiosas, os discursos que ecoam no Facebook e apregoam, de forma 

contraditória, o ódio às populações que não são classificadas, de certo modo, como 

“consumidoras”. Este ódio, acredito, pelo que debati aqui, está relacionado ao medo. 

Porém, esse medo está relacionado também à substituição da classificação dos sujeitos, 

outrora feita pelo conceito “classe” e agora substituído pelo conceito “consumidor”. 

Um outro sentimento, que também está relacionado, de certo modo, à “religião” 

pode envolver uma legião de pessoas que baseiam suas crenças em um sentimento de 

ódio apregoado por líderes religiosos. E eu poderia citar, como exemplo, o mago Aleister 

Crowley, que tem uma legião de seguidores artistas de todos os setores. No Brasil, este 

“mago” é conhecido através das palavras “Faze o que tu queres deverá ser o todo da 

Lei” (CROWLEY, 1999, p.6), apropriadas por Raul Seixas. Crowley pregava a dominação 

do mais forte sobre o mais fraco e defendia o amor somente entre iguais: 

 

Nós não somos pelos pobres e tristes: os lordes da terra são nossos parentes” 

[...]. 

Nós não temos nada com o proscrito e o desajustado: que eles morram em 

sua miséria. Pois eles não sentem. Compaixão é o vício dos reis: pisai sobre o 

miserável e o fraco: esta é a lei do forte: esta é a nossa lei e a alegria do mundo 

[...]. 

Amai-vos uns aos outros com corações ardentes; nos homens baixos pisoteai 

no intenso desejo de vosso orgulho, no dia de vossa ira” [...]. 

Não te apiedes dos caídos! Eu nunca os conheci. Eu não sou para eles. Eu não 

consolo: eu odeio o consolado e o consolador [...]. (CROWLEY, 1999) 

 

No Brasil contemporâneo, magos como Crowley, pelo que se pode perceber 

através de uma rápida olhada nas redes sociais, são os produtores de sentimentos 

adversos sobre as classes sociais que podem ser consideradas como menos favorecidas, 

conforme refleti acima. Esta é uma questão que envolve o ódio e a crueldade com 

relação ao Outro que envolve interesses pessoais de uma determinada classe de 

consumidores. Uma questão sobre a qual não foi possível aprofundar por relacionar 

questões de ordem imaginária, constituindo um outro desdobramento da pesquisa que 

requer uma investigação mais aprofundada e específica. 
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CAPÍTULO 3 – Des-enquadrar-“se” 

 

 

O espetáculo vai começar em alguns minutos. Sem que eu possa ver do outro 

lado da cortina, um zumbido de gente invade meus ouvidos me levando a 

imaginar uma classe de consumidores ainda se esbarrando ansiosa em busca de 

algum lugar para se sentar. Ao meu lado, na coxia, alguns dançarinos ainda 

conversam entre si e fazem os últimos ajustes e alongamentos, em um breve 

momento que antecede suas entradas em cena. Alguns deles se abraçam e se 

beijam calorosamente em um ritual de confraternização, enquanto outros 

fazem gestos ainda, ensaiando uma última vez.  

Vez ou outra, alguém passa por mim. Uns acenam com um sorriso, outros se 

aproximam e me cumprimentam com um toque corporal, demonstrando uma 

intimidade de longa data, outros ainda parecem nem perceber minha presença 

ali. Até que um último ruído de cirene anuncia o fim da espera e o início da 

apresentação.  

A cortina se abre. Já em cena e de costas, os dançarinos aguardam 

silenciosamente e por um longo período até que a platéia fique atordoada e 

sem entender o que poderia acontecer. Nesse momento, uma porta 

monumental, que mais se assemelha a uma cortina preta situada no segundo 

plano do palco se abre, deixando ver a realidade lá fora. A trupe segue em fila 

para o exterior do teatro, onde pais e seus filhos brincam distraídos. Do lado de 

fora, os artistas se acomodam em um enorme círculo, como se também 

fizessem parte do público, e esperam no imenso pátio a céu aberto.  

Lenta e desordenadamente, a platéia sai pelas portas laterais do teatro, 

acessando o pátio situado no fundo do palco, se acomodando onde a trupe 

aguardava como se a paciência fizesse parte da encenação. Do lado de fora do 

teatro, em um segundo “ato” da peça, o espetáculo vai (re)começar...161 

A foto não é apenas uma imagem (o produto de uma técnica e de uma ação, o 

resultado de um fazer e de um saber-fazer, uma representação de papel que se 

olha simplesmente em sua clausura de objeto finito), é também, em primeiro 

lugar, um verdadeiro ato icônico, uma imagem, se quisermos, mas em trabalho, 

algo que não se pode conceber fora de suas circunstâncias, fora do jogo que a 

anima sem comprová-la literalmente: algo que é portanto, ao mesmo tempo e 

                                                            
161 Esta epígrafe é de minha autoria e tem como referência Rancière (2005) que aborda a relação do 
espectador com o teatro. A partir desse texto, proponho uma alegoria tendo como referência o 
funcionário da coxia. 
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consubstancialmente, uma imagem-ato, estando compreendido que esse “ato” 

não se limita trivialmente apenas ao gesto da produção propriamente dita da 

imagem (o gesto da “tomada”), mas inclui também o ato de sua recepção e de 

sua contemplação. A fotografia, em suma, como inseparável de toda a sua 

enunciação, como experiência de imagem, como objeto totalmente pragmático. 

Vê-se com isso o quanto esse meio mecânico, ótico-químico, pretensamente 

objetivo, do qual se disse tantas vezes no plano filosófico que ele se efetuava “na 

ausência do homem”, implica de fato ontologicamente a questão do sujeito, e 

mais especificamente do sujeito em processo. (DUBOIS, 2010, p. 15) 

 

Neste capítulo, as imagens-fontes – os corpos indóceis – apresentadas na 

introdução da pesquisa ganham uma outra interpretação, ou seja, retorno àquelas 

imagens para, a partir delas, refletir seu caráter de “pensatividade”, ou seja, na análise 

de suas capacidades de autonomia na edificação de significados, por serem “formas 

sensíveis” (RANCIÈRE)162. Se nos dois primeiros capítulos a fotografia foi, de certo modo, 

refletida em “um” discurso metalinguístico ou “uma disciplina para criticar a própria 

disciplina” (DANTO, 2006, p. 9), neste capítulo procuro me “aproximar” do território da 

arte a partir do pressuposto de seu “fim” (DANTO, 2006)163, que, Rancière (2012, p. 24) 

traduziu ao seu modo da seguinte forma: 

 

Essas histórias de fronteiras por transpor e da distribuição dos papéis por 

subverter confluem para a atualidade da arte contemporânea, na qual todas as 

competências artísticas específicas tendem a sair de seu domínio próprio e a 

trocar seus lugares e poderes. Hoje temos teatro mudo e dança falada; 

instalações e performances à guisa de obras plásticas; projeções de vídeo 

transformadas em ciclos de afrescos; fotografias tratadas como quadros vivos 

ou cenas históricas pintadas; escultura metamorfoseada em show multimídia, 

além de outras combinações (RANCIÈRE, 2012 p. 24). 

                                                            
162 A Autonomia das Imagens. Comunicação de Jacques Rancière, nomeada "A Autonomia das Imagens", 
foi proferida em 14 de março de 2011 no Culturgest, em Lisboa. Disponível em 
<https://www.youtube.com/watch?v=6OwVuF3zam0>. Acesso em: 13 dez. 2018. 
163 Danto (2006) propõem uma divisão didática da história da arte em três “eras” ou “descontinuidades”: 
a era “pré-arte” ou da “imagem antes da era da arte” (abrangendo o período “desde o final do império 
romano até aproximadamente o ano de 1.400 d.C”). Neste período, o conceito “arte” não existiria. O 
período da “era da arte” (de 1.400 d.C a 1980). Período este em que a arte é “inventada”. E a era da “arte 
depois do fim da arte”, pós-1980, caracterizada pelo “fim das narrativas” e pela possibilidade de o artista 
poder lançar mão, na contemporaneidade, de toda arte produzida até então para propor suas obras 
(DANTO, 2006, p. 4-5). 
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Essas complexas e constantes “hibridizações” estão refletidas na arte em sua 

relação e direção a outros meios e “disciplinas”, de modo a confundir as fronteiras entre 

literatura, a história e a fotografia. Por exemplo, Rancière (2005), questionado sobre a 

tese benjaminiana de que a fotografia (as “artes mecânicas”) teria dado visibilidade aos 

sujeitos “anônimos” no início do século XX, ele contesta dizendo que “a revolução 

técnica vem depois da revolução estética. Mas a revolução estética é a glória do 

qualquer um – que é pictural e literária antes de ser fotográfica ou cinematográfica” 

(RANCIÈRE, 2005, p.48), e cita como exemplo a literatura de Victor Hugo (1802-1885) e 

seus Miseráveis (1862) pra dizer que a revolução “pertence à ciência do escritor antes 

de pertencer à do historiador” (RANCIÈRE, 2005, p. 48), ou seja, se “a ciência histórica 

tem uma pré-história literária”. Nesse sentido, se “a própria literatura se constitui como 

uma determinada sintomatologia da sociedade” (2005, p. 49), pode-se dizer que as 

imagens que apresento adiante têm como referência não apenas a literatura e a história 

social, mas também os “anônimos” e o banal: 

 

o banal torna-se belo como rastro do verdadeiro. E ele se torna rastro do 

verdadeiro se o arrancarmos de sua evidência para dele fazer um hieróglifo, 

uma figura mitológica ou fantasmagórica. Essa dimensão fantasmagórica do 

verdadeiro, que pertence ao regime estético das artes (RANCIÈRE, 2005, pp. 49-

51). 

 

As imagens “banais” apresentadas no capítulo 1 são referências para ir além 

delas de modo a ampliar as reflexões para além do senso comum dominante sobre a 

violência, propondo, ainda, uma “descontinuidade” ou “dissenso” (RANCIÈRE, 2005). 

Se é possível que policiais travestidos de profissionais da imprensa trajem coletes 

ao estilo parker164, utilizados por muitos jornalistas, e portem câmeras para se 

aproximar e registrar as realidades sociais, produzindo seus próprios “documentos”, 

também pode-se defender a ideia de que profissionais da imprensa possam se travestir 

de uma outra função para produzir outras visualidades que seriam controladas (e 

proibidas) pelo sistema panóptico-comunicacional, produzindo outras visualidades? 

                                                            
164 Parker é o típico colete utilizado por fotógrafos, geralmente com muitos bolsos, nas cores preto ou 
cáqui.  
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3.1  Corpos (in)dóceis: os acéfalos e a violência 

 

Falar em um fotojornalismo “contaminado” (CHIARELLI, 1999) ou mesmo livre, 

que pudesse ocupar outros espaços para além das páginas dos jornais poderia significar 

a morte do fotojornalismo ou poderia ressignifica-lo. Uma coisa não necessariamente 

anula a outra. Se por um lado o campo da comunicação parece não se dar muito bem 

com a possibilidade de “se expressar”, ou seja, se o campo da comunicação é constituído 

prioritariamente tendo como alicerce um discurso de imparcialidade e objetividade da 

notícia, da imposição de um certo “silenciamento” aos profissionais, que não podem 

falar outros sentidos, por outro lado, muitos fotojornalistas buscam outras formas de 

“falar”, levando suas produções renegadas pelo campo da comunicação para fora dos 

jornais165 como tática política ou como forma de se expressar. Em alguns casos, suas 

produções são feitas de modo a se contrapor a tautologia da comunicação, ressaltando 

a insuficiência e o caráter de mise-em-scène. É no sentido de trabalhar no interior da 

comunicação tautológica e propor novas visualidades, levando-as para outros espaços 

que o fotojornalista pode ajudar a ampliar as reflexões sobre essas imagens para além 

de seu “próprio território”. É nesse sentido que ele pode “brincar com o aparelho” 

(FLUSSER, 2002). 

Porém, a mudança de status dessas imagens – de “documento” à “expressão”, 

não ocorre de modo que elas percam sua carga semântica originária. Elas estão 

“carregadas” (no sentido do Espiritismo), de modo a reverberar seus sentidos originários 

de um território ao outro, de modo que os corpos projetem seus “fantasmas” (DUBOIS, 

2010, pp. 219-250) nas paredes das galerias de arte (e nas redes sociais), de modo que 

se pode dizer, da mesma forma, que a violência que considerei simbólica no trabalho do 

fotojornalista é também “projetada”, ampli(fic)ada com intenção de produzir outras 

reflexões.  

Com a mudança de território implicada com o “fim da arte” e com o fim da 

“pureza” (DANTO, 2006) dos meios e dos sujeitos, documento e arte se “hibridizam”. 

Essa transposição pode provocar os publicos de arte, já que suas identidades “fluidas” 

(no sentido de BAUMAN, 2001) e cambiantes os colocam em uma condição “entre”. No 

                                                            
165 Chiodetto (2013) e Chiarelli (1999). 
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território da “pós-arte”, as dúvidas se multiplicam levando o espectador-consumidor a 

questionamentos mais complexos. Uma estratégia seria instigá-los a transpor a imagem: 

rumo aos seus “processos” de produção. Da dúvida se “isso é arte?” a arte pós-arte se 

institui de modo a propor novas reflexões: a pergunta passa a ser “quando é arte?”166 E 

na esteira destes questionamentos, outras indagações próprias ao meu objeto de 

pesquisa emergem: isso é violência? e quando é violência?  

Para refletir sobre essas perguntas, e sem pretender fazer uma genealogia ou 

uma taxonomia da relação entre arte e fotografia167, pode-se dizer com Dubois (2010) e 

Rouillé (2009), que a fotografia foi não apenas o “dispositivo” técnico que permitiu à 

humanidade lançar seu olhar sobre o mundo e fixar um fragmento ínfimo de tempo-

espaço da realidade, mas foi também “dispositivo” no sentido foucaultiano, ou seja, com 

a fotografia, produziu-se novos “enunciados científicos” e “proposições filosóficas” 

(Foucault, 2000, p. 244) sobre a arte. Por exemplo, em meados do XIX, o fotógrafo 

Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910), o Nadar, sobrevoou Paris a bordo de um balão 

levando consigo uma câmera fotográfica. As imagens que ele produziu naquela 

empreitada permitiram às gerações posteriores àquela produção refletir sobre a 

motilidade do olhar sobre o mundo. Nessa nova mirada, as coordenadas perdem o seu 

eixo central; os objetos, antes vistos pelo homem que caminhava no chão, passam a ser 

vistos topograficamente. Desse modo, os objetos passam a flutuar no espaço das 

imagens de Nadar. Dito de outra forma, o mundo passa a ser visto de forma abstrata, 

redundando, ao longo dos séculos XIX e XX em uma certa revolução da arte. Se abstrair 

é formar novos conceitos, já não tinha mais sentido, para muitos artistas, trabalhar com 

os conceitos vigentes, passando muitas horas em frente a um objeto tentando 

“reproduzi-lo” frontal e objetivamente em busca de um realismo. 

Se a fotografia foi rejeitada por muitos artistas ao longo do XIX e mesmo em boa 

parte do XX por sua característica de “imagem técnica” e por ser considerada como 

“reflexo do real” (em oposição à pintura), por um outro lado, vários artistas passam a 

utilizar a fotografia em seus próprios trabalhos quer seja para revolucionar sua própria 

                                                            
166 Essa era uma pergunta orientadora das discussões promovidas nas aulas de “Teorias da Arte e da 
Cultura Visual” do PPG Arte e Cultura Visual, ministrada no primeiro semestre de 2015 pelo da disciplina 
do Prof. Raimundo Martins.  
167 Para uma maior compreensão sobre a fotografia na condição de obra de arte, ver também, Dubois 
(2010), Cotton (2010), Fabris (2004), Kraus (2002) e Chiarelli (1999).  
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arte (pintura), quer seja para produzir uma arte fotográfica. Em ambos os casos, a 

fotografia é o dispositivo a partir de onde se reflete, de modo a proclamar, por exemplo, 

a “morte do objeto”. De forma um tanto emblemática, em muitas das obras da arte 

moderna – a era dos ísmos – o objeto se dissolve e ou desaparece até chegar às pinturas 

matéricas de quadrados pretos de Kazimir Malevich (1879-1935) que, de certo modo, 

fazem referência às suas Fotografias aéreas, produzidas entre 1914 e 1915 (DUBOIS, 

2010, pp. 258-262). Porém, a dissolução do objeto tem um longo percurso que se pode 

incluir também, talvez de forma terminal, as pinturas quase totalmente brancas de 

Robert Ryman (1930-).  

Com o dispositivo fotográfico, o (congelamento do) objeto que havia invadido as 

representações propostas pelo campo da ciência (Bertillon e Byrnes) invadem a arte 

conceitual, carregado de alegoria. Com o trabalho vanguardista de Marcel Duchamp 

(1887-1968), o “objeto” já não tem mais um sentido literal (se é que já teve algum dia, 

na arte) e a arte já não depende de manufatura. A “aura” (BENJAMIN, 2012, pp. 97-115) 

da arte (pintura) cede lugar às ideias, materializadas no “conceito”, redundando em 

todo tipo de influência na arte pós-Duchampiana, até chegar à arte processual e 

conceitual do grupo Fluxus. Nesse sentido, Dubois (2010, pp.251-307) elenca um grande 

conjunto de artistas – da década de 1920 (Duchamp) até 1980 (René Payant) – que, de 

algum modo, utilizam o “dispositivo” fotográfico em suas reflexões e “processos”. Ele 

questiona – e afirma – se e como “a arte [contemporânea] é (tornou-se) fotográfica?”, 

de modo a afirmar a importância da fotografia para o artista contemporâneo.  

De forma parecida com a pesquisa de Dubois (2010, pp. 251-307), Cotton (2010) 

também faz um panorama das práticas artísticas que instituem a fotografia dentro da 

arte contemporânea. O que interessa a esta pesquisa como referência é a relação 

estabelecida com a arte conceitual, nos anos 1950/60, ou seja, o fato de que diante da 

arte conceitual e da performance, a fotografia ter se tornado o registro da obra e a obra 

ao mesmo tempo (conforme o trabalho Authorization (1969), de autoria de Michael 

Snow. É nesse sentido que a taxonomia e a história do cotidiano encontradas na obra 

Doze caixas d´água, produzidas pelo casal Bernd e Hilla Becker entre 1978 e 1985 

(COTTON, 2010, p. 15; PIMENTEL, 2014, p. 169) são referências para Corpos (in)dóceis, 

de modo a relaciona-la à fotografia do tipo criminoso (Bertillon e Byrnes), produzindo 

uma “tipologia” que mais remete aos tipos de consumidores. 
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E de modo a relacionar os “acéfalos” criminais aos do território da arte, o acéfalo 

me remete à utilização da guilhotina na França (1792) e sua disseminação em outros 

países da Europa, com a finalidade de punir criminosos (FOUCAULT, 1997), anunciando 

o “triunfo do corpo político sobre seus traidores” (MORAES, 2012, p. 17).  

 De forma paralela, com base na imagem do decapitado, se desenvolveu , na arte 

pós-guilhotina, uma iconografia que privilegiou a separação entre a cabeça e o corpo, 

redundando em uma “verdadeira obsessão em “fixar” a face do homem [que] invadiu a 

sensibilidade europeia a partir das últimas décadas do século XVIII” (MORAES, 2012, p. 

19). Além disso, o uso da guilhotina é destacado por Moraes (2012) também por sua 

proximidade, mesmo que metafórica, com a fotografia, já que a primeira, ao separar o 

corpo em duas partes, agia como uma câmera fotográfica fracionando o corpo e o 

tempo como uma engrenagem de um “relojoeiro meticuloso” (Arasse, apud MORAES: 

2012, p.20). Ela ainda destaca que para Arasse, a guilhotina teria sido a primeira câmera 

fotográfica (ARASSE apud MORAES: 2012, p. 20) 

Moraes também debate sobre o guilhotinado como um gênero de representação 

da figura humana no território da arte, desenvolvido por gravuristas franceses, 

percorrendo um trajeto que relaciona o campo da arte ao da ciência do XIX, sendo o 

guilhotinado o leit motiv das representações. De acordo com ela, essa iconografia 

 

responderia a aspirações antigas e modernas: de um lado, aos ideais estéticos 

do retrato clássico, cujo objetivo era fixar a expressão completa e definitiva de 

um rosto para alcançar a “essência de um sujeito”; de outro, aos ideais 

“científicos” do retrato antropométrico, que, a partir do século XIX, visa definir 

o ser humano por sua conformidade a uma determinada fisionomia. Os retratos 

dos guilhotinados representariam, portanto, um ponto de contato entre a 

estética clássica do modelo humano e a ciência policial das identificações do 

rosto. (ARASSE apud MORAES, 2012, p. 17) 

 

É como “ponto de contato” e, portanto, “hibridização” (DANTO, 2006) entre 

territórios que estas imagens se ancoram, ou seja, elas destacam a “fusão” que se 

estabelece entre “arte e vida” a partir das vanguardas (anos 1960) como forma de se 

contrapor à “crise na arte” (pós-vanguardas), conforme Rancière (2005, p. 11). Se, ainda 

de acordo com Rancière, “a proscrição platônica dos poetas funda[va]-se na 
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impossibilidade de se fazer duas coisas ao mesmo tempo” (RANCIÈRE, 2005, p. 16), “a 

questão da ficção é, antes de tudo, uma questão de distribuição dos lugares” (RANCIÈRE, 

2005, p.16). Pode-se dizer que com a arte “pós-arte”, arte e vida se fundem como o 

“documento” se funde “arte”. E a fotografia foi um meio privilegiado para defender, 

pelo menos nesse caso, esta união.  

Se as práticas e os discursos – os dispositivos – produzidos (ou que produzem) 

em cada campo diferenciam o artista-fotografo do fotógrafo-artista, da mesma forma 

que diferenciam a arte da violência, de acordo com Rouillé (2009), pode-se dizer que 

uma primeira diferenciação entre uma prática e outra é que as preocupações do 

fotógrafo-artista passariam pela transparência e objetividade como seus valores, 

enquanto que as preocupações do artista-fotógrafo passariam por outros 

questionamentos direcionados às imagens. Por exemplo, o artista pode partir de 

questões de ordem política ou mesmo filosófica – conceitual, diria a partir de Duchamp 

– relacionando-as – em alguns casos – a uma “poética” ou mesmo a uma estética ou 

política. No caso da imagem fotográfica proposta pelo fotógrafo-artista predominaria, 

na maioria das vezes, a “boa” imagem, ou seja, a imagem que pode ser descrita como 

“iconográfica”, que se empenharia em descrever o objeto, uma imagem que buscasse 

ser “pura”, “transparente” e “focalizada”, enfim, uma imagem, de certo modo, 

panóptica porque “captura” o objeto. Sem necessariamente negar essas qualidades, 

esta é uma reflexão e uma “estrutura” de onde parto – como “fotógrafo – para me 

definir como artista ou, ainda, “entre”, ou seja, para propor uma imagem que pode ser 

descritiva e iconográfica e pode remeter a questões que relacionem o fotógrafo (a 

fotografia) à arte. Em meu caso, o desejo de transparência e objetividade próprio dos 

fotógrafos também está presente. Dito de forma breve, o objeto retorna.  

Nesse sentido, outra questão debatida por Rouillé (2009) é que a “fotografia-

documento” (como pretende ser a fotografia de imprensa) afirmaria a transparência 

fotográfica através da negação da subjetividade do(s) autor(es), das relações sociais e 

da escrita, o que Cotton (2010) chamou de fotografias “inexpressivas”[em que] 

prevaleceria o objeto com sua ‘claridade ofuscante’ e não a perspectiva que dele tem o 

fotógrafo (COTTON, 2010, p. 81-115). Dito de outro modo, a “fotografia-expressão” 

afirmaria a individualidade do fotógrafo, o dialogismo e a escrita como características 

de uma nova maneira de documento em que a expressão torna-se explicitamente uma 
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de suas condições. Nesse sentido, as práticas da Missão Fotográfica Datar (1983) 

constituem-se como outra referência ou como indicador acerca do estado da fotografia 

no início dos anos 1980. A missão de seus fotógrafos-artistas e artistas-fotógrafos coloca 

em questão uma diversidade de práticas que pretendem “inventar novas visibilidades, 

tornar visível”, trabalhando a forma, a imagem e a escrita fotográficas para propor um 

mundo desprovido de unidade lógica e totalidade orgânica, um “anti-logos” (ROUILLÉ, 

2009, p. 161-188). 

É no sentido de afirmar minha individualidade, minha “voz” (ORLANDI, 2013), o 

dialogismo e a escrita como características de uma nova maneira de documento, de 

modo a transparecer a expressão que proponho um olhar para essas imagens autorais. 

Para além da imagem “iconográfica”, é possível dizer, à partir de Foucault (1987) e na 

esteira do que Dubois (2010) chamou de “golpe do corte e da descontextualização”, que 

da aproximação entre a fotografia e o sistema panóptico surge todo um léxico próprio 

no trabalho do fotojornalista que definem o seu campo e que me levaram a refletir sobre 

o seu assujeitamento e sobre a violência simbólica, de modo que se pode relacionar a 

câmera fotográfica a uma arma de expressão: “enquadrar”, “capturar”, “disparar”, 

“flagrar”, “testemunhar”, “focalizar”, etc., de modo que se pode dizer que uma carga 

panóptica acompanha o trabalho do fotojornalista e da imprensa em seu desejo 

incessante de “enquadrar” a realidade. Por exemplo, nesse sentido, o panóptico 

(proposto por Jeremy Bentham em 1785) tinha como motivo de sua eficácia exatamente 

a possibilidade de “focalizar”, separar o objeto principal – o preso – do espaço que o 

circundava, ou seja, a cela.  

Quando Foucault aborda o “suplício” na primeira parte de seu livro Vigiar e punir 

(FOUCAULT, 1987), ele fala em um novo regime de verdade e uma quantidade de papéis 

até então inéditos no exercício da justiça criminal, e fala da punição como uma “função 

social complexa” visando efeitos positivos (positivistas?). Se a punição através da 

imagem fotográfica foi desenvolvida nos âmbitos de uma “polícia científica” (Bertillon e 

Byrnes), esse novo regime de verdade desenvolveu-se de forma correlata com uma 

quantidade de papéis até então inéditos no exercício da justiça criminal, incluindo a 

imprensa. Bem antes de se diversificar através de seus “cadernos”, a imprensa surge 

como uma tecnologia que, entre outras coisas, assumiria a função de ostentar corpos 

(Riis-Byrnes), dando-lhes visibilidade, quer seja com função publicitária positiva para 
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uma classe social “de cima”, quer seja com função publicitária negativa do criminoso, 

dando-lhe visibilidade para atingir-lhe a alma, diria Foucault em Vigiar e punir. 

Se “a fotografia sempre traz consigo o seu referente”, e se eles estão “colados 

um ao outro, membro por membro, como um condenado acorrentado a um cadáver em 

certos suplícios” (BARTHES, 1984, p. 15), um outro referente que vislumbro no espelho 

refere-se ao fotógrafo e o “assujeitamento” de seu corpo, uma vez que o fotógrafo 

também está unido ao referente, como se aderisse a ele, como o “carrasco” que carrega 

consigo a morte dos “supliciados”.  

É no sentido de uma “partilha do sensível” (RANCIÈRE, 2005) que proponho um 

olhar para um grupo de imagens, desfocadas, que compõe o conjunto Corpos (in)dóceis. 

Essa série foi igualmente produzida em delegacias e se contrapõem aos princípios do 

panóptico e da imagem iconográfica ou focada. Essa primeira narrativa visual forma um 

políptico (quatro imagens) sobre o mundo adulto, ou seja, composta por sujeitos que 

foram fotografados por conta de seus “atos de violência” (tratadas no capítulo 1 desta 

tese). Sendo assim, pode-se dizer que elas compuseram um enorme debate tautológico 

sobre a tautologia e insuficiência da comunicação, sem, no entanto, chegar-se a alguma 

conclusão sobre a violência, senão que cada questão (cada “dobra”), pede uma reflexão 

ou um desdobramento mais aprofundado. Aqui, entende-se por reflexão o discurso e a 

narrativa visual.  

A próxima narrativa refere-se a jovens que também foram fotografados nas 

dependências de delegacias de polícia. Está composta por quatro imagens, sendo três 

delas referem-se a garotos negros e um que pode ser classificado como “branco”. Eles 

foram fotografados de modo que seus corpos apareçam integralmente mesmo que 

partes de seus corpos estejam involucradas168. Essas imagens compõem um “desvio” da 

normalidade, no sentido de que foram feitas no momento em que eu aguardava para 

fotografar os adultos (desfocados) em um espaço de tempo que denota também o 

assujeitamento do fotojornalista.   

                                                            
168 Esse tríptico foi inicialmente nomeado como Enquadrados e apresentado em exposição no 13º Salão 
da Bahia, uma exposição coletiva que ocorreu no Museu de Arte Moderna da Bahia no ano de 2006. 
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3.1.a. Corpos (In) dóceis – Desfocados – Adultos. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.b. Corpos (In) dóceis – Desfocados – Adultos. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.c. Corpos (In) dóceis – Desfocados – Adultos. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.d. Corpos (In) dóceis – Desfocados – Adultos. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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Esta primeira imagem (XX) foi feita com o consentimento do garoto: me posicionei 

perto dele, com intenção de enfatizar a proximidade entre nossos corpos e o fotografei 

com uma objetiva grande angular (24 mm). Com esse tipo de objetiva, a imagem ficou 

distorcida e desproporcional. A distorção da imagem pode conotar e/ou denotar o poder 

do fotógrafo se aproximar de seus objetos, bem como uma certa intimidade entre 

fotógrafo e fotografado. A proximidade pode sugerir ausência de risco para o fotógrafo e 

que havia diálogo entre ambos. Por outro lado, o gesto posado e negociado de 

cumplicidade entre fotógrafo e fotografado acentua a “captura” e o assujeitamento de 

ambos ao dispositivo panóptico. A tomada de um ponto de vista alto diminui o sujeito-

objeto fotografado, reforçando o poder do fotógrafo e do espectador da imagem. 

Seus braços ficaram acentuadamente maiores e mais fortes do que poderiam 

ficar se ele fosse fotografado com uma objetiva normal (50 mm) ou mesmo com alguma 

teleobjetiva (100 ou 200 mm, por exemplo). Atendendo ao meu pedido, sua cabeça está 

mergulhada em seu corpo, como se ocorresse um processo de invaginação. Esses são 

gestos que se repetem nas outras duas imagens dessa narrativa, gesto que pude 

perceber nas fotografias dos adultos, de auto-proteção contra a violência do fotógrafo 

e, agora, do visitante do Museu. Gesto de proteção de sua identidade, como quem se 

nega ao fotógrafo-voyeur. Perda da cabeça através da guilhotina fotográfica. É como se 

o fotografado desse as costas para o visitante da galeria de arte. 

O uso da objetiva grande angular reforça e distorce o tamanho de seus braços – 

penso na distorção da forma proposta por Tarsila do Amaral (1886-1973) em seu 

Abaporu (1928). Esse garoto seria um “homem que come gente”, que come a si próprio 

em um gesto antropofágico, que sugere, também, que o voyeur deveria deglutir a 

história daquele sujeito para refletir antes de “falar” sobre ele. Seus braços são enormes 

de modo a acentuar sua força, sua saúde, seu vigor, sua potência. Uma corrente no 

pescoço compõe um detalhe que remete à sua vaidade e ao desejo de ser incluído no 

mundo do consumo. Mas, contraditoriamente, essa linha de metal no pescoço também 

nos remete ao local exato do corte da guilhotina. E com seus pés descalços, ele flutua 

suspenso no ar, como um fantasma. Sem uma explicação contextual sobre sua chegada 

ao espaço da delegacia. Sua história não será contada nem pela imprensa, nem pelo 
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fotógrafo, que está também preso na panóplia169: a câmera, o colete de fotógrafo, a 

imprensa. Ele foi encaminhado para o Cisau (hoje, Ceseu, uma instituição que abriga 

“menores delinquentes”).  

Esse consentimento se estende aos outros três garotos que o acompanham. Eles 

todos são mumificados e embalsamados pela fotografia, como se fossem pinturas pré-

modernistas.  

Por serem predominantemente negros, os jovens que eu encontrava nas 

delegacias me remetiam à história da escravidão, ainda e sempre: se “a máscara é o 

sentido, na medida em que é absolutamente pura” – diria Barthes (1984, p. 59) sobre a 

fotografia muito realista, muito frontal e muito panóptica de “William Casby, nascido 

escravo, 1963”, feita por Richar Avedon (1923-2004) , nesse políptico, a “máscara” está 

ausente ou é puramente mortuária: “ele está morto e vai morrer” – diria Barthes (1984, 

p. 143) sobre a fotografia do condenado Lewis Payne, 1865, feita por Alexander Gardner 

(1821-1882) – , de forma a me levar a refletir sobre o labirinto do espelho ( o espelho da 

câmera, o espelho da empatia, da reflexão do pensamento que se desdobra).  

Ademais, o que resta nessas quatro imagens são os vestígios, as “marcas” das 

roupas de uma sociedade de consumidores. A partir dessa associação, pode-se dizer que 

esses garotos já estavam condenados no exato momento de suas capturas. É a partir da 

reflexão e da exposição nas galerias que coloco essas imagens em movimento. 

A terceira narrativa que apresento a seguir foi composta também por jovens. 

Antes de “capturar” estas imagens, estabeleci um diálogo com suas mães, que pediram 

anonimato sobre os seus nomes e dos garotos e me autorizaram a fotografa-los a partir 

desse acordo. Uma informação bastante sintomática (uma dobra) é que, apesar de ser 

uma narrativa pequena, eram as mães que acompanhavam seus filhos nessas situações. 

Com poucas exceções, os homens predominam em todas as imagens feitas nas 

delegacias, mas do lado de fora, são as mulheres, as mães, que aguardavam alguma 

informação e estavam prontas a ajudar seus filhos. Um envolvimento mais aprofundado 

poderia ter me levado a fazer perguntas sobre seus pais ausentes, sobre várias outras 

questões que poderiam colaborar para aprofundar a imagem sobre as realidades daque-

                                                            
169 Panóplia se remete à armadura do cavaleiro europeu da Idade Média.  
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3.1.e. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Jovens. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.f. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Jovens. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.g. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Jovens. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.h. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Jovens. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.i. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Jovens. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.j. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Jovens. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.k. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Jovens. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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las mães, sobre suas dores ao verem seus filhos aprisionados mesmo que 

temporariamente. 

Gostaria de lembrar aqui da associação da imagem feita no capítulo 2, onde um 

revólver substituiu a imagem de um garoto e sua história. Para fazer estas imagens, 

ainda partindo das imagens que introduzem o primeiro capítulo, me posicionei dentro 

da cela e pedi que eles escondessem suas cabeças. Produzi, então, uma sequência que 

pudesse denotar esse passar de tempo, o diálogo e a cumplicidade entre fotógrafo e 

fotografados. Apesar de alguns rumores sobre os seus envolvimentos com algum tipo 

de droga, suas mães se posicionavam sempre de forma a defende-los.  

Sem me concentrar em uma descrição iconográfica de cada uma das imagens, 

um detalhe chama a minha atenção, apesar de não ser o único: na camisa de um deles, 

o terceiro desta narrativa, pode-se ver uma foto impressa de um rapaz negro usando 

boné, fazendo gesto de paz. Nela se pode ler, na parte superior da foto, uma informação 

no formato de lead próprios de jornais - “Lindomar” – como se, ao associa-la à forma 

lead, fosse possível dar toda a informação em uma única palavra. Essa imagem impressa 

na camiseta abre um abismo na direção de outros garotos possivelmente envolvidos 

com algum tipo de droga ou assassinados. E abaixo da fotografia, a informação: A 

saudade traz a lembrança, Mais nunca o esquecimento (sic). Atrás dele, uma porta de 

metal pesado veda os olhares de quem está dos dois lados.  

Apesar da percepção sobre as “particularidades” da criança e do adolescente 

(ARIÈS, 1981; DEL PRIORE, 2007) que se desenvolve ao longo da história, e apesar da 

proteção que decorre da normatização sobre as crianças no Brasil170, chegando, com o 

ECA (1990), a um momento de “maturidade”, as fotografias apresentadas acima 

atestam certa violência. Tais fotos não evidenciam que “todas” as crianças e jovens 

continuam sendo vítimas de todo tipo de violência no Brasil, mas pelo menos é possível 

                                                            
170 Em Augusto (2009) listei alguns desses órgãos que “se propunham “cuidar” de crianças e adolescentes 
ao longo da história brasileira: o Código de Menores (1927) previa proteção aos abandonados e 
delinquentes, usando denominações como expostos, abandonados, vadios, mendigos, libertinos. O 
Serviço de Assistência ao Menor (1941), um decreto que previa “prisões” subordinadas ao Ministério da 
Justiça. A Legião Brasileira de Assistência (Federal), um órgão com atuação social para reajustamento de 
menores infratores. Política Nacional de Bem-Estar do Menor e FUNABEM (1964) que cuidava para que 
os menores abandonados não se tornassem presa fácil do comunismo e das drogas. A Constituição de 
1988 cria direitos sociais e individuais da criança e do adolescente. O Estatuto da Criança e do 
Adolescente, criado em 1990, a partir da Doutrina de Proteção Integral. O Conselho Nacional dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (1991). LDBEN (1996) privilegia o atendimento educacional ao adolescente 
infrator (AUGUSTO, 2009, p. 60). 
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mostrar essa violência. E que as imagens destes jovens são associadas ao mundo do 

crime sem, necessariamente, serem explicadas. O que me leva a refletir sobre “um” 

processo civilizatório em que ocorresse uma inversão embasada em uma “proteção da 

imagem” aliada a uma barbárie composta por “menores delinquidos” (em oposição a 

“menores delinquentes).  

Cláudia França, atualmente professora no curso de Artes Visuais da Universidade 

Federal de Santa Catarina, com quem compartilhei algumas reflexões sobre essas 

imagens, principalmente as da introdução do capítulo I da pesquisa, produziu uma 

crítica para a exposição Corpos (in)dóceis, intitulado “Pele viva – entre incisão e eclosão”. 

Reproduzido na íntegra abaixo, ela reflete sobre a violência no sentido que proponho: 

 

 Esta série de imagens de Paulo Augusto tem como ponto de partida a sua 

atividade como repórter fotográfico. Dentre as várias áreas em que atua, o 

fotógrafo produz imagens destinadas às páginas policiais dos jornais, 

comparecendo às Delegacias de Polícia para flagrar os atos de captura e 

reclusão de algum sujeito infrator. Desse acervo imagético, Paulo Augusto 

seleciona espécimes para um re-trabalho digital.  

 O que me instiga nessas imagens expostas é a resistência do preso em exibir-se 

à lente da câmera, construindo posturas corporais que acabam por gerar uma 

abstração na leitura comum que temos de corpo. Assim, o fotografado 

compõe/exibe com sua peça de roupa uma outra ordem, uma outra imagem, 

um outro corpo enfim, no esforço radical do anonimato e da não identificação 

de sua fisionomia para a constituição de um arquivo fotográfico de 

investigações criminais.  

 A ocultação da cabeça do infrator nestas imagens me remete para a ausência 

da cabeça em representações anteriores do corpo humano. Posso pensar assim 

que as imagens disponíveis para a atuação de Paulo Augusto são retratos 

acéfalos, ou retratos do “acéfalo”. Eliane Robert Moraes nos aponta que esta 

questão introduz-se no imaginário do século XIX europeu, após a sequência de 

decapitações no contexto da Revolução Francesa, gerando com isso imagens 

artísticas fragmentárias, e contribuindo para a prescindibilidade do realismo 

figurativo na representação artística do corpo humano. O termo “acéfalo” será 

utilizado por Georges Bataille, para dizer de uma figurabilidade outra para o 

homem moderno, que não passe necessariamente pelo predomínio da razão e 

da organização, funções cuja sede tem sido a cabeça. Ou: o corpo não é só a 

cabeça.  



179 
 

 O que está em jogo aqui, tanto em Bataille, quanto nos comentários de Moraes, 

é uma nova possibilidade para o corpo, “pois o acéfalo não é eu; ele é mais do 

que eu”, nos escreve o autor francês. Assim, a ausência da cabeça não seria o 

fim da existência humana, mas o começo de novas possibilidades de sentido e 

de forma para nosso corpo; afinal, dele “restam as outras extremidades”, de 

acordo com Eliane Robert Moraes. Importante salientar que Bataille não nos 

propõe a literalidade do ato de cortarmos a cabeça, mas a recuperação do 

sentido de imagens produzidas pela cultura que tratam da negação do homem 

como ser equilibrado, racional e superior aos demais seres. Um novo imaginário 

se propõe, mas a violência da desfiguração se mantém no ar, mesmo que dada 

por nossa incapacidade de fazer espelho entre nossa auto-imagem, totalizante 

(dotada de cabeça), com a imagem do outro, “sem” cabeça”. 

 O acervo fotográfico de Paulo Augusto, prenhe dessas latências de violência, 

conecta-se historicamente, por outro lado, com as novas práticas de 

investigação criminais elaboradas a partir do uso ampliado da prática 

fotográfica, no século XIX. Se antes o corpo do infrator era escarificado e 

marcado a ferro, para gerar nele um sinal de reconhecimento que pudesse 

auxiliar investigações de ações reincidentes, a fotografia do criminoso substitui 

a especulação do investigador no próprio corpo do suspeito para a análise de 

seu retrato. Por meio desses novos arquivos, o detetive sofistica cada vez mais 

a análise indiciária de seu “objeto de estudo”, detendo-se em detalhes e 

pormenores só revelados pela imagem fotográfica e pela descrição dos hábitos 

do suspeito.  

 Convencidos da força documental da fotografia, os retratados de tudo farão 

para não serem reconhecidos diante daquela máquina que irá mediar o contato 

do corpo do investigador com o corpo do investigado. Sabemos de histórias 

cômicas desses esforços. Na resistência em serem fotografados pela polícia, os 

criminosos fazem caretas e expressões faciais bizarras, tentando gerar 

dificuldades no ato do reconhecimento de sua face. Hoje podemos perceber 

esse lado cômico do procedimento, mas na prática daquela época, tais reações 

dificultaram a função icônica da fotografia e a constituição de um arquivo 

confiável de investigações criminais. 

 Há como que um rebatimento de atos de violência nesses registros fotográficos 

de Paulo Augusto, para além da violência factual do infrator (um crime, um 

assalto). Há a violência da invasão da intimidade do fotografado pela lente – 

pois ele não autorizou essa ação do fotógrafo. Nelson Brissac Peixoto já nos 

alertou para o verbo to shoot, da língua inglesa. Ele tanto significa fotografar 

(disparar) quanto dar um tiro. Haveria, assim, um ato implícito de violência para 
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com o objeto fotografado, conectado ao disparador da máquina fotográfica. Há 

também uma relativa proximidade física entre Paulo Augusto e o seu motivo, 

de maneira que ambos se percebem; o olhar do fotógrafo, auxiliado pela lente, 

atua como incisão sobre o espaço potencial do infrator, abrindo uma fresta não 

propriamente em seu corpo, mas no seu espaço de ocupação. O infrator 

responde com o grotesco, dado por essas “anti-poses” retorcidas, cobrindo sua 

cabeça ao máximo, deformando a sua roupa, projetando seus braços como 

uma armadura para proteger a cabeça, lugar da mais imediata identificação de 

alguém.  

 O infrator cria assim, uma “pele” espessa que protege o seu corpo das 

incisões/fotografias do repórter fotográfico. Ou seja: há uma reciprocidade 

intensa entre as ações de querer ver e as reações de não querer ser visto. Em 

ambos os atores, fotógrafo e fotografado, se explicita a proximidade, mas suas 

cabeças ficam ocultas, não permitindo a troca de olhares, pois uma delas está 

tapada pela máquina, outra pela roupa/braço.  

 Parece-me também que tais (re)ações dos criminosos, fotografadas por Paulo 

Augusto, alinham-se aos antigos retratos caricatos, como tentativas 

desesperadas de não serem reconhecidos pela máquina. O desespero dessas 

tentativas, a meu ver, se acentua pelo fato de que a ciência criminal já possui 

outros dispositivos mais eficazes de rastreamento, construção e arquivamento 

de dados, o que dá um aspecto relativamente ingênuo a esse contorcionismo 

do corpo do criminoso. Perdendo sua função icônica imediata, a imagem torna-

se então o fundo para a atuação artística do fotógrafo, que, a partir dali, 

acentua outros elementos da imagem, numa confluência com o postulado de 

Bataille sobre manifestações em que há uma violenta metamorfose do corpo.  

 Uma das imagens de Paulo Augusto me instigou de imediato, desde quando a 

vi há um par de anos: o enquadramento fica em posição superior ao corpo do 

infrator e flagra o momento em que a sua blusa de malha cobre os braços, o 

tronco e a cabeça. No entanto, pelo buraco da gola da blusa, um fragmento do 

topo da cabeça parece escapar. Isto me lembra uma genitália feminina, um 

parto, em que a blusa é corpo com orifício e o que sairá dele é outro corpo. Há 

assim, uma radical transformação de um em outro: de roupa para corpo, do si 

mesmo para outro corpo, de cabeça para outra extremidade do corpo. Lembra-

me também uma outra imagem, produzida por Man Ray em 1933, Hat, em que, 

ao fotografar um chapéu de feltro de Tristan Tzara, Ray o enquadra de maneira 

a percebermos seu corte, tal como uma genitália feminina.  
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3.1.l. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Adultos. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013. 

 

 

 

3.1.m. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Adultos. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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3.1.n. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Adultos. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013. 

 

 

 

3.1.o. Corpos (In) dóceis – Enquadrados – Adultos. Fonte: Fotografias de Paulo Soares Augusto, arquivo 
pessoal, 2013.  
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 Talvez seja na metamorfose dos corpos fotografados que resida o poder de 

estranhamento que experimentamos diante das imagens produzidas por Paulo 

Augusto. Mas também percebo o estranhamento no campo da 

processualidade, no rebatimento das ações violentas – o ato fotográfico 

“disparando” uma relação tensa que marca o corpo do fotografado, numa 

ferida conceitual. 

 

Conforme pode-se destacar na fala de França, o assujeitamento pode ser 

percebido de forma mais enfática nas imagens do capítulo 1 desta pesquisa, nas quais, 

acredito, está mais explícito a “resistência do preso em exibir-se à lente da câmera”. 

Naquelas imagens impressas no jornal, “os retratados de tudo farão para não serem 

reconhecidos”. Tal aspecto foi ainda mais enfatizado e teatralizado na série de 

fotografias apresentadas a seguir que também compõem a serie enquadrados dos 

corpos (in) dóceis.  

E ainda que “a violência da invasão da intimidade do fotografado pela lente” 

possa ser enfatizada através das imagens autorais destes adultos, quer seja pelo 

contexto onde os corpos performam suas resistências – as delegacias –, quer seja por 

suas apresentações no jornal, ou re(a)presentações aqui, é possível refletir sobre o que 

França chamou de “uma relativa proximidade física”. No conjunto destas imagens é 

possível perceber uma distância física maior entre o fotógrafo e o (s) fotografado(s). O 

close-up foi obtido a partir de um recorte pós-produção. Eles escondem seus rostos, de 

modo a esconder suas identidades.  

É no sentido de se produzir um anti-retrato que reflito sobre as imagens de 

garotos capturadas em delegacias de polícia. O “anti-retrato” é uma maneira que adotei 

para refletir as realidades sobre as quais é, de certo modo, proibido “falar”. O anti-

retrato também é anunciado na arte e pode ser visto em uma série de trabalhos de 

artistas , como os que apresento na página seguinte. 

Na arte, a negação em ser fotografado é representada de forma alegórica, mais 

“posada”. Nas mãos dos artistas que escondem seus rostos, não há cicatrizes, seus 

corpos estão relaxados e em alguns casos a luz é cuidadosamente planejada. Há quase 

uma paródia e um sorriso que se esconde. De quem riem? Da arte? Do que se converteu 

os retratos na mídia? Tais imagens também permitem muitas dobras interpretativas , 

que advém de outro contexto. Mas, num mundo hibrido das imagens,  
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3.1.p. O anti retrato nas fotografias dos artistas-fotográfos. Na sequência: Duane Michals: Andy Warhol, 
1958; Duane Michals: René Magritte. 1965; Stefan Moses: Jörg Immendorf 1997.  

Fonte: KUNSTBIBLIOTHEK. Kunstler komplex: fotografische porträts von Baselitz bis Warhol Sammlung 
platen. Berlin: Staatliche Museen zu Berlin, 2018.  
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pode-se pensar em conexões entre estas imagens e as que produzi em um contexto 

diverso ( do jornal , das delegacias ) e que também apresentei no Museu Universitário 

de Arte e no Museu de Arte Moderna da Bahia (entre outros espaços dedicados a 

disseminacao da arte).  

Todas as séries autorais acima foram reunidas em Corpos (in)dóceis em uma 

exposição individual ocorrida no Museu Universitário de Arte – MUnA, na cidade de 

Uberlândia, em 2018. A exposição, a meu ver, pôde ser considerada como um 

“dispositivo”, porque interpelava os visitantes e os convidava a refletir acerca das 

imagens produzidas nas delegacias de polícia da mesma cidade. As fotografias foram 

apresentadas de modo a contemplar uma “montagem” reflexiva que reconstituiu o 

percurso de suas apresentações em galerias de arte entre 2013 e 2018, deixando de lado 

o seu caráter de narrativa linear e temporal e assumindo uma outra lógica, um “anti-

logos”, conforme dito sobre a fotografia produzida pela Datar. 

Por consequência da seleção desta exposição, que foi anunciada pelo Museu 

cerca de 8 meses antes, fui contatado pelo Núcleo de Estudos de Improvisação em 

Dança - NEID171 da Universidade Federal de Uberlândia. Tal grupo me consultou sobre a 

possibilidade de investigar criações e improvisações corporais a partir das imagens que 

seriam expostas no Museu, assim como propuseram apresentar suas improvisações 

durante a permanência da exposição. Tal grupo também levou o conjunto de imagens 

para realizar um workshop no México em um grupo de trabalho de violência no III 

Encuentro Latinoamericano de Investigadores sobre Cuerpos y Corporalidades en las 

Culturas. 

De forma geral, o grupo explorou improvisações corporais e estudos de 

movimento a partir das fotografias que realizei nas delegacias. Exploraram as formas de 

cobrir o rosto, formas de se locomover no espaço com partes do corpo atadas (de forma 

imaginária), movimentações de disputa de espaço (como se tivessem que ocupar o 

mesmo espaço, entre outros estudos. Foi interessante poder ver essas imagens 

circularem entre grupos de dançarinos e escutar o quanto elas pareciam gerar reflexões 

e empatia. Muitos dos dançarinos relataram que – apesar das imagens serem 

incômodas, quando trazidas para a arte de dançar elas pareciam indicar modos novos 

de pensar e transformar a violência dos fotografados.  

                                                            
171 Um coletivo de investigação sobre a Improvisação e Composição em Tempo Real na Dança 
Contemporânea, tendo como foco o estudo das práticas de improvisação em seus aspectos técnicos, 
estéticos e pedagógicos 
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3.1.q. Corpos (in)dóceis. Exposição no Museu Universitário de Arte. Foto: Paulo Soares Augusto. 
 

 

3.1.r. Corpos (in)dóceis. Exposição no Museu Universitário de Arte. Foto: Paulo Soares Augusto. 
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3.1.s. Corpos (in)dóceis. Exposição no Museu Universitário de Arte. Foto: Paulo Soares Augusto. 
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3.1.t. Grupo Substantivo Coletivo. Corpos (in)dóceis, Museu Universitário de Arte, 2018. Foto: Paulo 
Soares Augusto. 

 

 

3.1.u. Grupo Substantivo Coletivo. Corpos (in)dóceis, Museu Universitário de Arte, 2018. Foto: Paulo 
Soares Augusto.  
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3.1.v. Grupo Substantivo Coletivo. Corpos (in)dóceis, Museu Universitário de Arte, 2018. Fotos: Paulo 
Soares Augusto. Montagem fotográfica: Evandro de Souza e Paulo Soares Augusto.  



190 
 

Na apresentação dessas fotos no Museu pude compreender como que a 

migração destas imagens, das delegacias e dos jornais impressos para outros espaços 

podiam – se não resolver o assujeitamento e a violência dos supostos criminosos e do 

fotógrafo –, mobilizar novas formas de reflexão e transformação, por meio da empatia 

e da criação de novos modos de pensar. 

Para finalizar este capítulo, gostaria de contrapor e diferenciar duas práticas 

fotográficas distantes temporal e espacialmente, mas que permitem ampliar e 

diferenciar a questão da relação entre arte e violência. De um lado, o trabalho da 

fotógrafa / fotojornalista Claudia Andujar (1931-) sobre os índios Yanomamis, e de 

outro, o trabalho do fotógrafo do Khmer Vermelho Nhem Ein sobre o genocídio do 

Camboja (1975-1979). 

Andujar, através de um ativismo político e artístico, dedica a maior parte de sua 

vida aqueles índios tendo sua própria história de refugiada de guerra como um tipo de 

memória ética que a une afetivamente aos índios. Sua pesquisa pode ser entendida a 

partir de um envolvimento político que ocorre na longa duração (1971 aos dias de hoje). 

Para além de suas fotos, ela relata seu envolvimento com os índios de forma a conhecer 

profundamente sua cultura. Ela participa de suas questões políticas e ou filosóficas, 

sobre o assujeitamento dos índios à civilização, seu tempo e seu espaço, de modo a 

confundir sua memória à memória dos índios, de modo que se pode dizer que sua vida 

e sua arte estão intrinsicamente associadas aos índios. Por outro lado, o assujeitamento 

dos índios à civilização é uma característica que se pode observar como se ela quisesse 

denunciar através de suas exposições Marcados, realizada no Malba na 27ª Bienal de 

Arte de São Paulo, em 2016. 

Por outro lado, as fotografias do genocídio do Camboja produzidas por Nhem Ein 

(1959-) têm como referente uma população de “dois milhões de pessoas”, civis jovens, 

crianças e idosos, fotografadas antes de serem massacrada brutalmente. Depois de 30 

anos, as fotos foram adquiridas para o acervo do Museu de Arte Moderna de Nova 

Iorque (1997) e, de certo modo, elevadas à condição de “arte” enquanto o fotógrafo foi 

considerado como “estrela” do festival de fotografia na França. Assim, as fotografias e 

o fotógrafo foram institucionalizadas e naturalizadas como objetos de arte e como 

artista (DE DUVE, 2009, p. 65). 
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3.1.x. Genocídio do Camboja. Foto: Nhem 
Ein. Moma. Disponível em: 
https://www.moma.org/artists/33069. 
Acesso em: 30 janeiro de 2019. 

3.1.y. Genocídio do Camboja. Foto: Nhem Ein. Moma. 
Disponível em https://www.moma.org/artists/33069. 
Acesso em: 30 janeiro de 2019. 

 

 

 

 

3.1.w. Claudia Andujar, Marcados, 2016, Museu de Arte Latino-Americana de Buenos Aires. Foto: Paulo 
Soares Augusto, 2016. 
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A mudanças de território, da comunicação aos museus, são complexas e passsam 

pelo crivo de instituições. Duve reflete sobre essa indefinição ou “deslizes de 

significados” contextualizando as fotos de Ein, que, para ele, nem eram pensadas como 

arte no sentido elementar de terem sido produzidas por artistas (DE DUVE, 2009). Para 

ele,  

A fotografia é por excelência a mídia da qual o status de arte foi desde sua 

invenção um problema. Agora unanimemente reconhecida como arte, mas 

também praticada por profissionais que não têm o menor interesse em 

reivindicar o título de artista, a fotografia nos últimos 40 anos tornou-se uma 

vasta zona indefinida, onde os limites do que é arte e do que não é estão 

constantemente mudando e sendo negociados, em níveis estéticos, ideológicos 

e institucionais. (DE DUVE, 2009, p. 68) 

 

Ao produzir as fotos dos cambojanos nos campos de extermínios, pode-se 

conjecturar que Nhem Ein estava assujeitado a um regime e a um ditador, e que sua 

fuga redundaria em sua morte. Mas é possível refletir também, de forma controversa, 

que existe em casos como esse uma “naturalização da violência” que leva o fotógrafo a 

uma espécie de aceitação de sua condição para preservar a própria vida, uma “fotografia 

de subsistência”172. Por outro lado, para utilizar uma expressão de Arendt (1999) ao falar 

sobre o julgamento do nazista Eichmann, existe uma “banalização do mal” que nos 

remete a uma cultura da violência. 

Sem julgar o garoto Nhem Ein (com 15 anos de idade quando fotografou os 

cambojanos), e sem conhecer o seu contexto político e social de guerra e seus supostos 

traumas de memória, sua postura de “estrela” bem que poderia ser mais crítica 

enquanto adulto. Porém, se o processo civilizatório é feito a partir de uma carga de 

barbárie, pode-se dizer que o fato de Ein aceitar ser chamado de artista é bastante 

sintomático de uma civilização da imagem. E não é por uma questão de vaidade 

proveniente do campo das artes, mas por uma questão de “consciência”. Reflito: a partir 

do “aprisionamento” dos corpos aos “aparelhos”, trabalhando com eles e ou mesmo 

dentro deles, é possível refletir sobre os seus funcionamentos mesmo que tardiamente 

e propor alguma forma de revolta ou indisciplina. 

                                                            
172 Esta expressão foi utilizada por Luciana Arslan, em uma de nossas conversas informais, referindo-se ao 
meu trabalho como fotógrafo quando eu ainda tinha 15 anos de idade. 
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Pra finalizar essa questão, apesar de minha produção poder ser debatida pelo 

viés da barbárie (é o que, de certo modo, pretendi), ao longo dos anos que trabalhei 

como fotojornalista, senti a necessidade de me tornar mais crítico e mais “consciente” 

com relação ao meu “dispositivo” de trabalho para dele me apropriar melhor no sentido 

de operar o aparelho e não ser operado por ele, e de também “brincar com o aparelho” 

no sentido proposto por Flusser (2002). Boa parte desse aprendizado tem ocorrido na 

condição de quem procura se “emancipar” (RANCIÈRE, 2012) e ao mesmo tempo 

“partilhar o sensível” (RANCIÈRE, 2005) através de tentativas e erros, uma vez que a 

primeira escola de comunicação de Uberlândia foi instalada somente nos anos 1990 e 

que a disciplina Fotografia nas universidades tem contemplado mais a “técnica” que a 

“reflexão”.  

A “técnica” guarda em boa medida o assujeitamento do corpo aos dispositivos e 

seus conjuntos pré-estabelecidos de “programas” sem deixar o fotógrafo ir muito longe 

(foi sobre isso, acredito, que debati no primeiro capítulo) deixando quase sempre o 

sujeito preso a uma esteira apertando parafusos. A técnica é um aprendizado sobre um 

dos aspectos da fotografia, mas é preciso avançar. E uma das formas de avançar foi me 

tornar mais consciente sobre o uso dos “aparelhos” através do mestrado em história 

pela Universidade Federal de Uberlândia. Naquela ocasião, partindo ainda de imagens 

de crianças e jovens que fotografei em delegacias, escrevi um capítulo sobre a história 

da infância nesta cidade de modo a refletir sobre a cidade e seu imaginário, sobre a 

condição documental da fotografia. Além disso, fiz uma exposição fotográfica composta 

por imagens de crianças fotografadas nos mais diversos espaços da cidade, desde sua 

área mais central – a praça – até suas áreas mais distantes – os acampamentos de sem-

terra. Nesta exposição, estavam presentes imagens sobre o trabalho infantil e sobre as 

precariedades a que estão submetidas muitas das crianças na cidade. Apesar de serem 

contribuições muitíssimo pequenas com relação à história da infância nesta cidade e a 

história da infância produzida por pesquisadores como Ariès e Del Priore, considerei 

importante destacar esta informação para que as imagens dos garotos apresentadas 

aqui não sejam consideradas somente por seu aspecto de “estetização da violência”.  

As imagens dos garotos propõem um diálogo com o “terreno do estético”. Elas 

foram dadas aos sentidos como uma forma de política no sentido proposto por Rancière 

(2005). Elas são “um”: 
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recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra e do ruído 

que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na política e como 

forma de experiência. A política ocupa-se do que se vê e do que se pode dizer 

sobre o que é visto, de quem tem competência para ver e qualidade para dizer, 

das propriedades do espaço e dos possíveis do tempo. (RANCIÈRE, 2005, p.16-

17) 

 

A citação acima também pode definir a pesquisa empreendida nos primeiros dois 

capítulos, referindo-se à imprensa: o “que se vê e do que se pode dizer sobre o que é 

visto”. Porém, essa citação relacionada-se às imagens dos garotos e o trabalho do 

fotojornalista. Estas são “imagens”, obras e performances que pretendem, no sentido 

proposto por Rancière, “fazer política”, refletindo a “distribuição dos lugares” e dos 

papéis (RANCIÈRE, 2005, pp.18), incluindo aí o corpo e o papel do fotojornalista dentro 

de um sistema panóptico-comunicacional. Porém, esta pesquisa é apenas “uma” 

imagem de um fotojornalismo “contaminado” (CHIARELLI, 1999)173 pela arte ou o seu 

contrário, de uma “obra de arte” contaminada por um dispositivo panóptico. O 

fotojornalismo e a comunicação não são apenas isso, mas são isso também, em boa 

parte. 

 

  

                                                            
173 Chiarelli (1999) elenca um grupo de artistas brasileiros que desenvolvem ações no sentido de retirar 
da fotografia seu caráter de banalidade, elevando-a, em suas obras, a condição de interseção em suas 
práticas, manipulando os processos e os registros, utilizando-a como instrumento para conhecer-se. 
Nesse sentido, a fotografia seria contaminada pela arte. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

“A ferida é por onde a luz entra em você”  

Rumi 

 

 

Ao questionar se o ato fotográfico pode ser violento ou pode implicar em algum 

tipo de violência, comecei essa tese com uma apresentação pessoal que, de certo modo, 

considero estruturante nas minhas reflexões como pesquisador e/ou fotojornalista. O 

abandono da carreira militar e a escolha de construir uma pesquisa aliada ao trabalho 

de fotojornalista indicaram uma trajetória de pesquisa. Nesse sentido, novas 

experiencias provavelmente me convidarão a novas reflexões e a uma reescrita acerca 

da violência do ato fotográfico. Essa escrita, assim como o processo de psicanálise, não 

pode ser definida tendo no horizonte um ponto de chegada conclusivo pois o “ponto” 

está sempre movendo-se para um futuro, de modo a ampliar o horizonte do analisando 

em um processo “fluido” e que pode ser, inclusive, inacabado. 

Porém, ainda como em um processo de psicanálise, acredito, elaborei uma fala 

sobre a minha violência, enquanto sujeito e fotojornalista, e diferenciei a violência do 

fotojornalista da violência dos outros e da violência contra o Outro. Por exemplo, quanto 

à violência que diz respeito ao trabalho do fotojornalista especificamente, ela se 

desdobra: o fotojornalista está assujeitado a uma maquinaria de poder que se estende 

desde as engrenagens da redação do jornal, passando pelas diversas e complexas 

relações sociais “lá fora”, até voltar, novamente, à redação do jornal. Nas redações dos 

jornais, mas não apenas nelas, uma questão que compõe o assujeitamento do 

fotojornalista é, em boa medida, o seu silenciamento. Ou seja, sua impossibilidade de 

“falar” senão através de determinadas imagens selecionadas de acordo com uma 

demanda ou regime de verdade. 

Se no primeiro capítulo, a violência diz respeito ao assujeitamento do 

fotojornalista a uma maquinaria do poder na produção de imagens de supostos 

criminosos, o assujeitamento também pôde ser percebido de maneira mais enfática 

através das narrativas visuais que compõem uma publicidade para o dispositivo de 
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segurança. É a partir dessa relação que desenvolvi a percepção de que aquelas imagens 

compõem um estereótipo sobre a violência, uma vez que elas pouco explicam sobre 

muitas violências presentes na cidade e que não são abordadas pelo jornal.  

Para além desse assujeitamento ocorrido nos espaços “privados” das delegacias, 

o poder do fotojornalista (e de suas imagens) reside no fato de testemunhar e 

documentar os acontecimentos que se desdobram quer seja na cidade, quer seja para 

além dos limites do território urbano, em muitos casos, contrapondo suas imagens a 

regimes dominantes de produção de discursos e imagens.  

Em meio de uma diversidade de imagens que também refletem a violência na 

cidade, no segundo capítulo, o fotojornalista se transmuta no papel do flaneur: ele se 

desloca pelos mais diversos espaços para compor outras visualidades. Esse novo 

conjunto de imagens dissonantes da imagem ideal se mostrou latente de novas 

possibilidades para se debater os “estados de violência” e transparece a cidade como 

um campo de batalhas que pode ser narrada por uma lógica de guerra. Lógica que tem 

várias facetas: um regime dominante de produção da “verdade”, a imprensa, os 

policiais, os criminosos, a população. 

No terceiro capítulo, retorno ao trabalho nas delegacias para apresentar um 

novo conjunto de imagens produzidas por mim, nelas, e levadas ao museu de arte. 

Nestas, manifesta-se um sintoma de outras formas de violência que dizem respeito a 

uma cultura da violência mais explícita através das imagens de garotos que são 

encontrados presos. Por outro lado, as imagens apresentadas nesse capítulo compõem 

narrativas que, de certo modo, se contrapõem ao sistema panóptico, criando novas 

visualidades no território da arte a partir de imagens que foram proibidas de circular.  

Sendo assim, a violência não pode ser definida como se as questões se passassem 

apenas “na” imagem. Ou seja, ela existe para além dos corpos assujeitados 

apresentados nela. O fotojornalista, como um ser humano, tem um posicionamento 

social, histórico e, consequentemente, político. Por isso, não se pode esquecer, ele 

também pode sofrer as consequências da violência que procura mostrar.  

Nesse sentido, um conceito que pode bem descrever a atuação do foto-jornalista 

imerso nessa maquinaria, mas que pode, em muitos aspectos, ser aplicado ao campo da 

comunicação (aos jornalistas) é o de “funcionário” (FLUSSER, 2002). Por ter trabalhado 
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imerso nessas teias produtoras de significados próprios da comunicação é que proponho 

que não se pode perder de vista esse conceito.  

No entendimento de Flusser, filósofo da imagem técnica, vivemos em uma 

sociedade de aparelhos e o funcionário é aquele que opera o aparelho (ou dentro do 

aparelho), sem necessariamente refletir sobre determinados aspectos de seu 

funcionamento, tendo seu trabalho consequências fatais para os outros. Nesse sentido, 

pode-se dizer que “a banalidade do mal” passa pela falta de reflexão ética, conforme 

ocorreu com Eichman, que levou muitos judeus à morte, conforme relatou Arendt 

(1999). Para refletir (sobre) o funcionamento dos aparelhos, de acordo com Flusser, o 

funcionário deve “brincar” com ele, ou seja, deve “fazer arte” (refletir). Uma vez que se 

os aparelhos foram programados, sua desprogramação pode se estender ao infinito e 

aos diversos sujeitos que queiram “brincar” com eles.  

Assujeitado aos aparelhos, o funcionário pode aceitar o seu funcionamento de 

forma generalizada e naturalizada, de modo que ele desenvolva um comportamento 

“programado”, tornado-se, por exemplo, apático “diante da dor do outro” (SONTAG, 

2003). Neste ínterim, para além do assujeitamento aos aparelhos, uma característica do 

“funcionário” é que ele faz parte de uma classe média no sentido de que está localizado 

“entre” os donos dos meios e o “povo”. Por essa condição, de certo modo privilegiada, 

e por uma escolha que pode ser consciente, o funcionário compartilha do mesmo 

sensível, ou seja, divide com os donos dos meios os mesmos códigos e, muitas vezes, se 

encontra nos mesmos espaços para lhes prestar “assessoria”, de modo a ser 

encarregado de (re)produzir os seus discursos.  

Sendo assim, ao esquecer de sua condição de  “funcionário” e mesmo de “povo”, 

o profissional da imprensa incorre no risco de perder-se. Uma estratégia – uma utopia 

– seria desejar a produção de um jornalismo “laico” que se ocupasse igualmente de 

todos os objetos, ajudando a desenvolver a percepção social sobre as diversas 

contradições que compõem a realidade. Por outro lado, deve-se considerar que o gesto 

de o funcionário falar tautologicamente de um determinado objeto pode redundar na 

produção de um imaginário hegemônico estereotipado (cap. 2).  

Por outro lado, não falar de outros objetos, como é o caso das realidades dos 

trabalhadores sem-teto e sem-terra, por exemplo, pode redundar no apagamento ou 

silenciamento de suas identidades, de suas histórias, suas memórias e culturas. 
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Dinâmica que reforça, de forma contraditória, a cultura de uns poucos privilegiados. O 

apagamento de determinadas memórias e histórias, por conseguinte, pode redundar, 

pela ignorância que disso decorre, na barbárie contra esses povos. É no sentido de 

produzir outros imaginários que um (foto)jornalismo livre pode se constituir como 

máquina de guerra. 

Desse modo, para além de um comportamento “programado”, tendo no 

horizonte uma reflexão “ética”, o conhecimento de pertencimento a uma determinada 

classe pode, por outro lado, levar o funcionário a uma certa dose de indisciplina contra 

os aparelhos. A indisciplina é, em muitos aspectos, o motor das transformações sociais. 

Especialmente em uma sociedade de corpos anestesiados que caminham para a morte 

sem questionar se as coisas poderiam ser diferentes e como a indocilidade é uma 

necessidade. 

Se “brincar com o aparelho” não está no horizonte ou no programa daqueles que 

Foucault (1997) chamou de corpos dóceis, o funcionário, por sua vez, não precisa agir 

sempre como corpo dócil. Por exemplo, nesses casos de conflitos envolvendo grupos 

sociais, um jornalismo programado geralmente se ocupa de fabricar imagens 

impactantes (que produzem um pathos) e entra em cena para produzir uma “imagem” 

que é, muitas vezes, reducionista com relação às lutas desses grupos. Contudo, um 

exemplo de desprogramação dos aparelhos seria começar a produzir outras histórias 

desses grupos sociais através de um jornalismo mais reflexivo e politicamente engajado. 

Porém, o relato não deveria se ocupar apenas da longa duração, mas se aprofundar na 

superfície da factualidade da notícia. 

Esta tese foi escrita tendo como base documental um jornal e uma experiência 

pessoal datados no ano de 2002. Porém, ao partir do momento presente, esta pesquisa 

se desdobrou para muitas outras questões igualmente relevantes que foram deixadas 

de lado ou para outro momento futuro por uma questão de necessidade de enxugar a 

escrita. Por exemplo, pode-se defender a ideia de um fotojornalismo popular não 

institucionalizado ocorrendo nas periferias das cidades, de modo que algumas 

comunidades registrem atuações bárbaras de policiais para se defenderem, como é o 

caso da morte de Charles Wagner Felício, 32, e Cleiton de Souza, 25 – no dia 24 de maio 
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de 2007, publicada pelo Jornal O Estado de São Paulo174, em que policiais militares do 

18° Batalhão, acusaram os rapazes de praticar uma chacina e ainda produziram uma 

cena para incriminá-los. Apesar de toda a verossimilhança da descrição dos policiais 

militares do 18º, os rapazes puderam ser inocentados a partir da perícia feita no celular 

encontrado enrolado na cueca de um deles. Através da perícia das imagens feita pela 

polícia civil e do testemunho da esposa de um deles, ficou comprovado que eles se 

encontravam em outro lugar no momento da chacina e eles puderam ser inocentados.  

Em uma sociedade que se pode definir como neopanóptica, muitas outras 

questões estão colocadas para o fotojornalismo. Porém, esta escrita foi feita com um 

forte peso da pena do historiador, ou seja, com um certo distanciamento temporal e 

espacial. 

  

                                                            
174 Disponível em: <http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,fotos-mostram-que-matadores-do-
18-executaram-2-para-encobrir-chacina,125531>. Acesso em:  
 



200 
 

FONTES 

 

 

a) Periódicos impressos e virtuais 

ARQUIVO PÚBLICO DE UBERLÂNDIA. Jornal Correio de Uberlândia. Prefeitura 

Municipal de Uberlândia. 

ARQUIVO PÚBLICO DE UBERLÂNDIA. Cadernos Consultados: ArPu Correio 01/2002 ao 

12/ 2002 

 

b) Acervo fotográfico 

AUGUSTO, Paulo Soares. Acervo particular de fotografias produzidas entre 1999–2013 

na atividade de fotojornalismo. 

 

c) Exposições 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. A valise mexicana: a redescoberta dos negativos da 

Guerra Civil Espanhola. São Paulo: Exposição 23 de julho a 02 de outubro de 2016. 

MUSEU UNIVERSITÁRIO DE ARTE. Corpos (in)dóceis. Uberlândia: Exposição individual 

dezembro de 2017 a fevereiro de 2018. 

MUSEU DE ARTE LATINO-AMERICANA. Marcados. Buenos Aires: Exposição de janeiro a 

de dezembro de 2016. 

KUNSTBIBLIOTHEK. Kunstlerkoplex: fotografischeporträts von Baselitz bis Warhol 

Sammlungplaten. Berlin: Staatliche Museenzu Berlin, 2018. 

 

d) Filme 

CARANDIRU. Direção: Hector Babenco, Produção: Hector Babenco, Flávio Tambellini, 

Fabiano Gullane, Daniel Filho. Brasil, Argentina, Itália. Sony Pictures. 2003, 1 DVD. 

 

e) Site 

MUSEUM OF MODERN ART. Dorothea Lange: whit an introductory essay by Geaorge P. 

Elliott. Publisher: The Museum of modern art, 1996. 

 



201 
 

f) Documento pessoais 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

1980. 

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Carteira de Trabalho e Previdência Social. 

2002. 

  



202 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

a) Teses e dissertações 

ABRANCHES DE SOUZA, Camila M. M. Fotografia contemporânea de prisão: corpos, 

dores e afetos. Dissertação de mestrado da Faculdade de Artes Visuais da Universidade 

Federal de Goiás, UFG, 2015. 

AUGUSTO, P. S. Fotografia e história: leituras e releituras do espaço urbano / Uberlândia 

– 1940-2008. Dissertação de mestrado. Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de 

História. UFU, 2009. 

BIONDI, Angie Gomes. Corpo Sofredor: figuração e experiência no fotojornalismo. Tese 

(Doutorado em Comunicação Social) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, 

UFMG, 2013. 

BRANDÃO, C. A. Triângulo: capital comercial, geopolítica e agroindústria. 1989. 

Dissertação (Mestrado em Economia) – Centro de Desenvolvimento e Planejamento 

Regional da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 1989. 

DANTAS, Sandra Mara. Veredas do progresso em tons altissonantes – Uberlândia, 

1900-1950. Uberlândia: Programa de Pós-Graduação em História/UFU, 2001. 

FREITAS, João Paulo de. Artistas visuais nos retratos fotográficos: da tradição aos 

retratos de artistas no Jornal Correio. 2013. 148 f. Dissertação (Mestrado em Linguística, 

Letras e Artes) – Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 2013. 

MACHADO, M. C. Tomaz. A disciplinarização da pobreza no espaço urbano burguês: 

assistência social institucionalizada – Uberlândia 1965 a 1980. Tese Doutorado – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 1990. 

MOREIRA, Helvécio Domingos. Formação e desenvolvimento dos bairros periféricos 

em Uberlândia. Dissertação Aperfeiçoamento em História - Instituto de História, 

Universidade Federal de Uberlândia, Uberlândia, 1991. 

SOARES, Beatriz R. Habitação e produção do espaço em Uberlândia. 1988. Dissertação 

(Mestrado em Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 1988. 



203 
 

SOARES, Beatriz R. Uberlândia, da cidade jardim ao portal do cerrado – imagens e 

representações no Triângulo Mineiro – 1995. Tese (Doutorado em Geografia) – 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São 

Paulo, 1995. 

 

b) Livros e artigos 

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a via nua. Belo Horizonte: Editora 

UFMG, 2002. 

AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Santa Catarina: 

Chapecó, 2009. 

ALEM, João Marcos. Representações coletivas e história política em Uberlândia. Revista 

História e Perspectivas, Uberlândia, UFU – Programa de Pós-graduação e cursos de 

Graduação em História, n. 4, p. 37-77, jan./jun. 1991. 

ANBINDER, Tyler. Five Points: the 19th century New York City neighborhood that 

invented tap dance, stole elections, and became the world’s most notorious slum. New 

York: Free Press, 2001. 

ANG, Tom. Fotografia: o guia visual definitivo – do século XIX à era digital. São Paulo: 

Publifolha, 2015. 

ARASSE, Daniel. La guillotine et l’imaginaire de laterreur. Paris: Flammarion, 1987. 

ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. 

ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

ARIÈS, Philippe. História social da criança e da família. Rio de Janeiro: Guanabara, 1981. 

BARTHES, Roland. Crítica e verdade. São Paulo: Perspectiva, 2007. 

BARTHES, Roland. A câmara clara. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2005. 

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 

BAUMAN, Zygmunt. Vigilância líquida: diálogos com David Lyon. Rio de Janeiro: Jorge 

Zahar, 2013. 

BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 

BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 



204 
 

BECK, Ulrich. Risc society. Towards a new modernity. Londres: Sage Publications, 1992. 

BELLOUR, Raymond. Entre-imagens. Campinas, SP: Papirus, 1997. 

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história 

da cultura. São Paulo: Brasiliense, 2012, p.97-115. 

BERGER, John. Para entender uma fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. 

BURKE, Peter. Testemunha ocular: história e imagem. Bauru,SP: Edusc, 2004.  

BURKE, Peter. A Escola dos Annales: 1929-1989. São Paulo: Edit. Univ. Estadual Paulista, 

1991. 

BURKE, Edmund. Investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e 

da beleza. São Paulo: EDIPRO, 2016. 

BYRNES, Thomas, 1842-1910. Professional criminals of America. New York: Cassell & 

Company, Limited, 1886. 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand/Difel, 1989. 

CAPA, Robert. Robert Capa: Fotografias. São Paulo: Cosac & Naify, 2000. 

CARNEIRO, Deivy Ferreira. História, mídia e criminalidade: apontamentos 

historiográficos e metodológicos. In: CARNEIRO, Deivy Ferreira; BRETAS, Marcos Luiz e 

ROSEMBERG, André (Orgs). História, violência e criminalidade. Uberlândia: EDUFU, 

2015. 

CERTEAU, Michel de. Primeira parte: as produções do lugar. In: CERTEAU, Michel de. A 

escrita da história. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982. p. 31-119. 

CHIODETTO, Eder (Org.). Geração 00: a nova fotografia brasileira. São Paulo: Edições 

Sesc São Paulo, 2013. 

CHIARELLI, Tadeu. Arte internacional brasileira. São Paulo: Lemos Editorial, 1999. 

COTTON, Charllote. A fotografia como arte contemporânea. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2010. 

CROWLEY, Aleister. O livro da lei. Portugal: Marisol A.Seabra, 1999. 

DANTO, Arthur. Após o fim da arte: a arte contemporânea e os limites da história. São 

Paulo: Odysseus, 2006. 

DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997. 

DE DUVE, Thierry. A arte diante do mal radical. ARS (São Paulo), São Paulo, v. 7, n. 13, 

p. 64-87, jun. 2009. Disponível em:  



205 
 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1678-

53202009000100005&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 30 jan. 2019. DOI: 

http://dx.doi.org/10.1590/S1678-53202009000100005.  

DELEUZE, Gilles. Conversações. Rio de Janeiro: Editora 34, 1992. 

DELEUZE, Gilles. Cinema: a imagem-movimento. Lisboa: Assirio & Alvim, 2009. 

DELEUZE, Gilles; GUATARRI, Félix. Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia. São Paulo: 

Editora 34, 2012. 

DEL PRIORI, Mary; MÜLLER, Angélica (Orgs.). História dos crimes e da violência no 

Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2017. 

DEL PRIORE, Mary (Org.). História das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2007. 

DE SORDI, Denise Nunes. Moradia, trabalho e luta: experiências, práticas e perspectivas 

sobre a ocupação de terras urbanas (Uberlândia 2000-2012). Uberlândia: Navegando 

Publicações, 2017. 

DIAS, Ana Rosa Ferreira. O discurso da violência: as marcas da oralidade no jornalismo 

popular. São Paulo: Edusc, 1996. 

DINIZ, Débora. Ética na pesquisa em ciências humanas – novos desafios. In: Ciência e 

Saúde Coletiva, v. 13, n. 2, p.417-426, Rio de Janeiro, mar./abr. 2008. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232008000200017>. 

DOSSE, François. A história em migalhas: dos Annales à Nova História. São Paulo: Edusc, 

2003. 

DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico. Campinas: Papirus, 2010. 

FABRIS, Annateresa. Identidades virtuais: uma leitura do retrato fotográfico. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2004. 

FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. 

Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002. 

FLUSSER, Vilém. O universo das imagens técnicas: elogio da superficialidade. São Paulo: 

Annablume, 2008. 

FREITAS, Marcos Cézar de (Org.). História social da infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 

1997.  

FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: história da violência nas prisões. Petrópolis: Vozes, 

1987. 

______. A ordem do discurso. São Paulo: Loyola, 1996. 



206 
 

______. As palavras e as coisas: uma arqueologia das ciências humanas. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p.3-22. 

______. História da Sexualidade, I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 2007. 

______. O cuidado de si. 8. ed. Rio de Janeiro: Graal, 2005. 

______. Segurança, território, população. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

______. O sujeito e o poder. In: DREYFUS, H e RABINOW, Paul. Michel Foucault: uma 

trajetória filosófica. Para além do estruturalismo e da hermenêutica. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2010. 

______. O que é o autor? In: FOUCAULT, Michel. Estética: literatura e pintura, música e 

cinema (Ditos & Escritos, v. III). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2006. p. 264-298. 

______. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 1993. 

FREUD, Sigmund. A interpretação dos sonhos. _____: Imago, 1990, volume IV. 

Disponível em<file:///C:/Users/User/Desktop/freud-sigmund-obras-completas-

imago-vol-04-1900.pdf>. Acesso em 01/04/2018. 

FREUND, Gisèle. La fotografia como documento social. Barcelona: Gustavo Gilli, 1976. 

FUKUYAMA, Francis. The end of history. In: The national interest, 1989. 

GINZBURG, Carlo. Mitos, emblemas e sinais. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 

GOHN, Maria da Glória. Teorias dos movimentos sociais: paradigmas clássicos e 

contemporâneos. São Paulo: Loyola, 1997. 

HACKING, Juliet. Tudo sobre fotografia. Rio de Janeiro: Sextante, 2012. 

JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas, SP: Papirus, 2006. 

KOWARICK, Lúcio. Escritos urbanos. São Paulo: Editora 34, 2000. 144 p 

KNAUSS, Paulo. O desafio de fazer história com imagens: arte e cultura visual. In: 

ArtCultura – Revista do Instituto de História da UFU, v. 8, n.12, Uberlândia, p.97-115, 

2006. Disponível em: 

http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/1406/1274. 

KNAUSS, Paulo. Aproximações disciplinares: história, arte e imagem. In: Revista do 

Programa de Pós-Graduação em História da UFRGS, v. 15, n. 18, Porto Alegre, p.151-

168, 2008. Disponível em: 

http://www.seer.ufrgs.br/index.php/anos90/article/viewFile/7964/4752. 

KUNSTBIBLIOTHEK. Kunstlerkoplex: fotografischeporträts von Baselitz bis Warhol 

Sammlungplaten. Berlin: Staatliche Museenzu Berlin, 2018. 



207 
 

LE GOFF, J. História e memória. São Paulo: ed. Unicamp, 1996. 

Lourdes Delgado (2017) Mugshot’s Bias: A Semantic History of Guilt, Photography and 

Culture, 10:3, 215-232, DOI: 10.1080/17514517.2017.1361140. 

MARCONDES, Luiz Fernando. Dicionário de termos artísticos. Rio de Janeiro: 

Pinakotheke, 1998.  

MARQUES, Walter Ernesto Ude. Infâncias (pre)ocupadas: trabalho infantil, família e 

identidade. Brasília: Plano Editora, 2001. 

MARTINS, Raimundo. Narrativas visuais. TV UFG. 2012. Disponível 

em<https://www.youtube.com/watch?v=1H5svEnl8jw> Acesso em 11/08/2017. 

MARTINS, José de Souza. Sociologia da fotografia e da imagem. São Paulo: Contexto, 

2008. 

MENEZES, Paulo. Pequena história visual da violência. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, 

São Paulo, 13(1): 81-115, maio 2001. 

MERRILL, Linda; ROGERS, Lisa; PASSMORE, Kaye. Picturing America: Teachers Resource 

Book. National Endowment for the Humanities, 2008.  

MICHAUD, Philippe-Alain Michaud. Aby Warburg e a imagem em movimento. Rio de 

Janeiro: Contraponto, 2013. 

MONTEIRO, Rosana Horio. Descobertas múltiplas: a fotografia no Brasil (1824-1833). 

Campinas, SP: Mercado de Letras, 2001. 

MARICATO, Ermínia. Habitação e cidade. São Paulo: Atual, 1997. 

MOTTA, Pedro M. Roxo; NELSON, F. de Barros. Autoetnografia. Cad. Saúde Pública, v. 

31, n. 6, Rio de Janeiro, jun. 2015. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2015000601339&lng=pt&nrm=iso&tlng=en. 

MORAES, Eliane Robert. O corpo impossível. São Paulo: Iluminuras, 2012. 

NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. Campinas, SP: Papirus, 2005. 

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas, 

SP: Editora da Unicamp, 2007. 

ORLANDI, Eni Puccinelli; PÊCHEUX, Michel. Análise do discurso: textos selecionados. 

Campinas, SP: Pontes, 2015. 



208 
 

PASTANA, Débora Regina. Cultura do medo e democracia: um paradoxo brasileiro. 

Revista Medições Londrina, v. 10, n. 2, p. 183-198, jul./dez. 2005. Disponível em: < 

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/mediacoes/article/view/2172/1864 >. 

PIAZZA, Pierre. Aux origines de la police scientifique : Alphonse Bertillon, précurseur 

de la science du crime. Paris: Karthala, 2011.  

PIMENTEL, Leandro. O inventário como tática: a fotografia e a poética das coleções. Rio 

de Janeiro: Contracapa, 2014. 

PONGE, Francis. Méthodes. Paris: Gallimard, 1971, pp. 252-254. 

RANCIÈRE, Jacques. O espectador emancipado. São Paulo: Editora 34, 2012. 

RANCIÈRE, Jacques. A partilha do sensível: estética e política. São Paulo: EXO 

Experimental Org.: São Paulo: Editora 34, 2005. 

RÉMOND, René. Por uma história política. Rio de Janeiro: Ed. UFRJ, 1996. 

RIIS, Jacob. How the Other Half Lives. New York: Charles Scribner’s Sons, 1890.  

RIZZINI, Irma. Pequenos trabalhadores no Brasil. In: DEL PRIORE, Mary (Org.). História 

das crianças no Brasil. São Paulo: Contexto, 2007. p. 377-406. 

ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: 

SENAC, 2009. 

SALES, Alessandro. Semiótica e comunicação em Gilles Deleuze: uma perspectiva. 

Intexto. Porto Alegre: UFRGS, v. 1, n. 12, p. 1-22, jan./jun. 2005. Disponível em: 

https://scholar.google.com.br/scholar?q=SEMI%C3%93TICA+E+COMUNICA%C3%87%C

3%83O+EM+GILLES+DELEUZE:+uma+perspectiva&hl=pt-

BR&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholart&sa=X&ved=0ahUKEwj52LKFq7HLAhXHH5AKHUx8

BBUQgQMIGzAA.  

SALOMÃO, Waly. Poesia Total. São Paulo: Cia. das Letras, 2014. 

TODOROV, Tzvetan. As estruturas narrativas. São Paulo: Perspectiva, 2006.  

SAMAIN, Etienne. Um retorno à Câmara Clara: Roland Barthes e a Antropologia visual. 

In: SAMAIN, Etienne (Org.). O fotográfico. São Paulo: Hucitec; Senac São Paulo, 2005. 

SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução a uma ciência pós-moderna. Rio de Janeiro: 

Graal, 2010. 

SANTOS, Regma Maria dos. Memórias de um plumitivo: impressões cotidianas e 

história nas crônicas de Lycídio Paes. Uberlândia: Asppectus, 2005. 



209 
 

SANTOS, Regma Maria dos (Org.). Lycídio Paes: brevidades crônicas. São Paulo: Educ, 

2002. 

SANTOS, Tadeu Pereira dos. Entre Grande Otelo e Sebastião: tramas, representações e 

memórias. 2016. 597 f. Tese (Doutorado em História) – Universidade Federal de 

Uberlândia, Uberlândia, 2016. 

SENNET, Richard. O declínio do homem público: as tiranias da intimidade. 6. ed. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

SOUSA, Jorge Pedro. Fotojornalismo: introdução à história, às técnicas e à linguagem da 

fotografia na imprensa. Porto: Letras Contemporâneas: 2002. 

THOMPSON, E. P. As peculiaridades dos ingleses e outros artigos. Campinas, SP: Editora 

da Unicamp, 2001. 

ULPIANO, Cláudio. O corpo e o acontecimento. _____:1989. Disponível em 

<http://claudioulpiano.org.br.s87743.gridserver.com/?p=27>. Acesso em: 15/08/2016. 

VARELLA, Dráuzio. Estação Carandiru. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

VERSIANI, Daniela Beccaccia. Autoetnografia: uma alternativa conceitual. In: Letras de 

Hoje. Disponível em: 

http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/fale/article/view/14258> Acesso 

em: 15/08/2016. 

WALKER, John A; CHAPLIN, Sarah. Una introducción a la cultura visual. Barcelona: 

Octaedro, 2002 

  



210 
 

APÊNDICE: CRONOLOGIA AUTOETNOGRÁFICA 
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1881-1984 – trabalho informal como office boy e cobrador de livraria. 

1984-1986 – trabalho informal como assistente de fotógrafo. 

1985-1986 – Soldado do Exército Brasileiro. 

1986 – primeiro trabalho formal como cameraman na TV Paranaíba. 

1987 – segundo trabalho formal como cameraman na TV Triângulo. 

1988-1990  – terceiro trabalho formal como cameraman na TV Paranaíba. 

1990-1992 – trabalho informal como fotógrafo e cinegrafista de eventos. 

1992-1994 – trabalho formal / técnico em audiovisual Faculdades Integradas do 

Triângulo. 

1992-1997 – Graduação em Artes Plásticas / Universidade Federal de Uberlândia. 

1994-1996 – trabalho informal como produtor de vídeo e fotógrafo. 

1996-1998 – trabalho formal como cameraman na TV Universitária. 

1999-2000 – trabalho formal / repórter fotográfico Jornal Correio de Uberlândia. 

2000-2001 – trabalho informal como repórter fotográfico para Vertigo / STJ em Brasília-

DF. 

2002-2005 – trabalho formal como repórter fotográfico Jornal Correio de Uberlândia. 

2004 -  Especialização em História / Universidade Federal de Goiás. 

2007-2009 – Mestrado em História Social pela Universidade Federal de Uberlândia. 

2003 – trabalho formal como professor de Comunicação Esamc. 

2005-2006 – trabalho formal professor de Fotografia Universidade Federal de 

Uberlândia. 

2006 – trabalho temporário para Mentre Recursos Humanos como repórter fotográfico. 

2009-2010 – trabalho formal como professor de Fotografia para a Faculdade Católica. 

2009 – trabalho temporário como repórter fotográfico para Suporte Recursos Humanos. 

2009 – 2012 – trabalho formal para Algar Mídia / Jornal Correio de Uberlândia 

2013 – Trabalho temporário para Suporte Recursos Humanos. 
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2015-2017 – trabalho formal / professor de Fotografia Universidade Federal de 
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2017 – Exposição Corpos (in)dóceis, Museu Universitário de Arte, Uberlândia. 
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CTPS (pp. 16-17): primeiro contrato como repórter fotográfico, maio de 1999. 

 

CTPS (pp. 54-55): registro profissional / Repórter cinematográfico.  
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CTPS (pp. 60-61): registro profissional / repórter cinematográfico, em 1990. 

 

CTPS 2 (pp. 6-7).  
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CTPS 2 (pp. 12-13): trabalho formal como repórter fotográfico; trabalho formal como professor de 
Comunicação Social (Fotografia). 

 

CTPS 2 (pp. 14-15): contrato temporário (2006); segundo emprego como professor de Fotografia (2009).



217 
 

 

 

CTPS 2 (pp. 16-17): contrato temporário de trabalho (2009); segundo contrato de trabalho formal repórter 
fotográfico (2009). 

 

CTPS 2 (pp. 20-21): produtor e roteirista (2015).  



218 
 

 
Exposição Corpos (in)dóceis, 2017, Museu Universitário de Arte, Uberlândia. 
 


